
 

 

Pytania do Zaproszenia do składania ofert nr 42/2020- ARG 

 

 

1. Proszę o informację czy wersja elektroniczna jest wystarczająca, czy należy złożyć wersje 
papierową dokumentów (do 10.08.2020) 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym (punkt VII.5), oferty należy składać wyłącznie drogą mailową 
na adres: malgorzata.borkowska@oncoarendi.com, dlatego prosimy o przesłanie nam wersji 
elektronicznej z podpisem elektronicznym lub skanu dokumentów z podpisem odręcznym. 

 

 

2. Wartość zamówienia brutto nie ma zastosowania w naszym przypadku (jesteśmy firmą 
szwajcarską i nie pobieramy podatku VAT od klientów z UE), podamy tylko wartość 
zamówienia netto i wprowadzimy „nie dotyczy” w wartości brutto zamówienia.  
Proszę o potwierdzenie, że jest to akceptowalne. 

 

Prosimy o wpisanie tej samej wartości w kwocie netto i brutto. 
 

3. Ze względu na doświadczenie w modelowaniu i symulacjach mających na celu 

przewidywanie właściwości PK i dawek u ludzi, nie oferujemy korzystania z programów 
takich jak WinNonlin lub podobnych programów, które są stosowane do modelowania 

klinicznego PK/PD i prognozowania dawki przy planowaniu badań klinicznych. Nasze 

doświadczenie w modelowaniu i symulacjach w celu przewidywania właściwości PK i dawki 

u ludzi ma zastosowanie w kontekście przedklinicznym. Rozumiemy, że jest to wymagane i 
dlatego nasze doświadczenie jest w pełni zgodne z przedmiotem niniejszego Zapytania. 

Proszę o poradę, jeśli tak nie jest. 
 

OATD-02 został opracowany jako środek immunoonkologiczny, i z tego powodu, badanie 

kliniczne FiH zostanie przeprowadzone u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. 

Z etycznego punktu widzenia, przewidywana dawka powinna być bezpieczna, ale także 
wywierać działanie farmakologiczne. Dlatego zakłada się, że przewidywanie dawki może 
wymagać bardziej zaawansowanego modelowania PK/PD. Nie wymagamy używania do tego 

celu specjalnego oprogramowania (np. WinNonlin), ale nie możemy wykluczyć, że takie 
możliwości mogą być potrzebne. Należy zauważyć, że przewidywanie dawki powinno opierać 
się na wszechstronnym zrozumieniu właściwości PK badanego związku u ludzi, które może 
wykraczać poza proste skalowanie allometryczne. Bazując na naszym doświadczeniu i 
dotychczasowych aktywnościach, związek OATD-02 wykazuje złożone właściwości 
farmakologiczne. 

 


