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Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-10/2021 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Organizację i kompleksową obsługę konferencji on-line” 

 

 
 

Zamawiający - Agencja Badań Medycznych, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 r. udostępnia poniżej informację z otwarcia ofert. 

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.11.2021 r. o godz. 11:00. 

Podczas otwarcia ofert zostały otwarte następujące oferty: 
 

LP. 
FIRMA [NAZWA] 

ADRES WYKONAWCY 

OFEROWANA CENA BRUTTO ZA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W ZŁ 

1 

Sun & More sp.o.o.  

ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70 - 101 

Szczecin 

88 190,00 zł brutto 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia trzeciego panelu tematycznego 

(Umowa na badania kliniczne. Tworzenie umowy trójstronnej i negocjacja treści) 

określonego w pkt. 10.4.4.1lit. c) SWZ  

Stale współpracuje lub współpracował z kancelarią rekomendowaną w Rankingu 

kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii 

„Prawo farmaceutyczne i medyczne”. 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia czwartego panelu tematycznego (Wpływ 

ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) na prowadzenie badań 

klinicznych w Polsce) określonego w pkt. 10.4.4.1lit. d) SWZ 

Stale współpracuje lub współpracował z kancelarią rekomendowaną w Rankingu 

kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii 

„Prawo farmaceutyczne i medyczne”. 
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Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia piątego panelu tematycznego 

(Wynagrodzenie oraz rekompensata poniesionych kosztów dla uczestników 

badania klinicznego w praktyce) określonego w pkt. 10.4.4.1lit. e) SWZ 

Stale współpracuje lub współpracował z kancelarią rekomendowaną w Rankingu 

kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii 

„Prawo farmaceutyczne i medyczne”. 

Zatrudnimy co najmniej 1 osobę niepełnosprawną podczas realizacji tego Zamówienia 

lub zaoferujemy do realizacji umowy co najmniej jedną osobę niepełnosprawną już 

zatrudnioną. 

Do realizacji tłumaczenia migowego zostanie skierowany(y) Pan(i) Zenon Iskra, który(a) 

posiada biegłą znajomość polskiego języka migowego (PJM), posiada certyfikat T2 Polskiego 

Związku Głuchych oraz posiadający(a) doświadczenie (min. roczne) w zakresie tłumaczenia 

na PJM. 

2 

Delta Tour sp.  z o.o. 

ul. Czerska 18 00-732 Warszawa 
98 400 zł brutto 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia trzeciego panelu tematycznego (Umowa na 

badania kliniczne. Tworzenie umowy trójstronnej i negocjacja treści) określonego w pkt. 

10.4.4.1lit. c) SWZ  

Nie współpracuje stale i nigdy nie współpracował z kancelarią rekomendowaną 

w Rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 

w kategorii „Prawo farmaceutyczne i medyczne”. 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia czwartego panelu tematycznego (Wpływ 

ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) na prowadzenie badań klinicznych w 

Polsce) określonego w pkt. 10.4.4.1lit. d) SWZ 

Nie współpracuje stale i nigdy nie współpracował z kancelarią rekomendowaną w 

Rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii 

„Prawo farmaceutyczne i medyczne”. 

 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia piątego panelu tematycznego 

(Wynagrodzenie oraz rekompensata poniesionych kosztów dla uczestników badania 

klinicznego w praktyce) określonego w pkt. 10.4.4.1lit. e) SWZ 

Nie współpracuje stale i nigdy nie współpracował z kancelarią rekomendowaną 

w Rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 

w kategorii „Prawo farmaceutyczne i medyczne”. 

 

Zatrudnimy co najmniej 1 osobę niepełnosprawną podczas realizacji tego Zamówienia lub 

zaoferujemy do realizacji umowy co najmniej jedną osobę niepełnosprawną już zatrudnioną. 

Do realizacji tłumaczenia migowego zostanie skierowany(y) Pan(i) Irena Piecha, który(a) 

posiada biegłą znajomość polskiego języka migowego (PJM), posiada certyfikat T2 Polskiego 

Związku Głuchych lub równoważny …………….(należy wskazać jaki) …………… oraz 

posiadający(a) doświadczenie (min. roczne) w zakresie tłumaczenia na PJM. 
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3  

GMSYNERGY SP.Z O.O. SP. J  

ul. TUSZYŃSKA 67 95-030 RZGÓW 
51 660 zł brutto 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia trzeciego panelu tematycznego (Umowa na 

badania kliniczne. Tworzenie umowy trójstronnej i negocjacja treści) określonego w pkt. 

10.4.4.1lit. c) SWZ  

Stale współpracuje lub współpracował z kancelarią rekomendowaną w Rankingu kancelarii 

prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii „Prawo 

farmaceutyczne i medyczne. 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia czwartego panelu tematycznego (Wpływ 

ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) na prowadzenie badań klinicznych w 

Polsce) określonego w pkt. 10.4.4.1lit. d) SWZ: 

Stale współpracuje lub współpracował z kancelarią rekomendowaną w Rankingu kancelarii 

prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii „Prawo 

farmaceutyczne i medyczne”. 

 

Prelegent zaproponowany do przeprowadzenia piątego panelu tematycznego 

(Wynagrodzenie oraz rekompensata poniesionych kosztów dla uczestników badania 

klinicznego w praktyce) określonego w pkt. 10.4.4.1lit. e) SWZ 

Stale współpracuje lub współpracował z kancelarią rekomendowaną w Rankingu kancelarii 

prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii „Prawo 

farmaceutyczne i medyczne”. 

 

Zatrudnimy co najmniej 1 osobę niepełnosprawną podczas realizacji tego Zamówienia lub 

zaoferujemy do realizacji umowy co najmniej jedną osobę niepełnosprawną już zatrudnioną. 

Do realizacji tłumaczenia migowego zostanie skierowany(y) Pan(i) Tomasz Smakowski, 

który(a) posiada biegłą znajomość polskiego języka migowego (PJM), posiada certyfikat T2 

Polskiego Związku Głuchych oraz posiada doświadczenie ponad 15 lat w zakresie 

tłumaczenia na PJM. 

 
 

 
 

_____________________________ 
Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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