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 Warszawa, 18 września 2019 roku 

 
INFORMACJA  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 73/2019 
 

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub 
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.” 
 

1.  Przeprowadzający postępowanie: 

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 
ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: (22) 897 66 97 
 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 44 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 616, z późn. 
zm.) oraz Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez 
NCBiR, w zakresie prawidłowości realizacji projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem 
żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” 
realizowanego przez konsorcjum BIONIC, w którego skład wchodzą: 
- Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (BIRN) z siedzibą w Warszawie (01-793), przy ulicy Rydygiera 8, NIP 
532-198-63-90, 
- Politechnika Warszawska (WUT) z siedzibą w Warszawie (02-507), przy ulicy Wołoskiej 141, NIP 
5250005834, 
- Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) z siedzibą w Warszawie (02-091) przy ulicy Żwirki i Wigury 
61, NIP: 5250005828, 
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakład leczniczy Szpital 
Kliniczny Dzieciątka Jezus (SKDJ) Jezus z siedzibą w Warszawie (02-097) przy ulicy Banacha 1a, NIP: 
5220002529, 
- Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (IBDN) Nauk z siedzibą w 
Warszawie (02-093) przy ulicy L. Pasteura 3, NIP 5250009269, 
- Medispace sp. o. o. (SPES) z siedzibą w Warszawie (01-044), przy ulicy spokojnej 5, NIP: 7010485149 
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibach poszczególnych członków konsorcjum Bionic. W ramach 
usługi zostanie sporządzony raport przedstawiający podsumowanie ustaleń dokonanych podczas 
audytu przeprowadzonego u poszczególnych członków konsorcjum. 
Wykonawca sporządzi raport w formie Sprawozdania z przeprowadzonego audytu w ciągu 7 dni od 
daty zakończenia audytu. 
 
Termin rozpoczęcia realizacji usługi: 1-10-2019 r. 
Termin zakończenia realizacji usługi: 31-10-2019 r. 
 

3. Wynik: 

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 18 września 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez firmę: 
 
 
 

 



 

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie 01-793 ul. Rydygiera 8, wpisaną Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000323199, NIP: 5321986390, REGON: 141734448.  

 

AS Audyt, Szkolenia Jacek Sudomirski 
ul. Podhalańska 10/11 

85-132 Bydgoszcz 
NIP: 5561279048; REGON: 091487511 

4. Uzasadnienie: 

 
Komisja Ofertowa dokonała oceny dziewięciu (9) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, 
w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy AS Audyt, Szkolenia Jacek Sudomirski 
z siedzibą w Bydgoszczy.  Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki 
realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 73/2019 (w tym najniższą cenę), co 
spowodowało przyznanie 100 pkt.  
 
Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 18 września 2019 roku. 


