
 

ZAPYTANIE OFERTOWE – 03/PLX/2023 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: POLFARMEX S. A.  
99-300 Kutno; ul. Józefów 9 
NIP 7750001711 

 
 
I. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu komercyjnego pn. 

„Opracowanie i rozwój innowacyjnego połączenia lekowego mającego korzystne 

zastosowanie w terapiach leczenia nadciśnienia tętniczego”, współfinansowanego ze środków 

budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Próbnik ze stali kwasoodpornej wraz z wkładami : 
 
- Próbnik przeznaczony do poboru próbek mas materiałów sypkich, granulatów, mas 
tabletkowych 
- długość nie więcej niż 600 mm 
- co najmniej 8 komór probierczych   
 - wkłady o pojemnościach: 0,5 ml (8 sztuk), 1 ml (8 sztuk), 1,5ml (8 sztuk), 2 ml (8 sztuk), oraz  
  wkład ślepy o poj.0,0ml (4 sztuki) 

 
 

Próbnik stalowy rynienkowy (Stainless steel spatula) (2  sztuki) 
 

- Próbnik, przeznaczony do poboru próbek mas materiałów sypkich, granulatów, mas 
tabletkowych 
- pojemność - 50 ml  
- długości nie więcej niż 300 mm 

 
 

• Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza ofert częściowych. 

• Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy  

 
 

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
POLFARMEX S. A.  

99-300 Kutno; ul. Józefów 9 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

• Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od złożenia zamówienia. 

 

 



 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

• Nie dotyczy 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

• Cenę należy obliczyć w wartości netto i brutto i wpisać ją do formularza oferty. 

• Ceny wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN wg średniego kursu 

NBP z dnia wszczęcia postępowania. 

• Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane wykonaniem zamówienia. 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

• Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:  

- Cena – waga 100% 

 

 
➢ Liczba punktów (PC) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru: 

 

𝑃𝐶 =
𝐶𝑁
𝐶𝐵

∗ 100 

gdzie: 
PC - liczba punktów ramach kryterium „Cena” 

CN - najniższa cena netto wśród wszystkich ofert podlegających ocenie 

CB - cena netto badanej oferty 

 
 

• Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta 

może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

VIII. TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT 

• Oferty należy złożyć w terminie do 25.03.2023 r.  

• Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci dokumentów podpisanych przez 

oferenta lub ich skanów na adres: oferty.polfarmex@polfarmex.com 

 
IX. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Warunki płatności: przelew, faktura VAT, termin płatności 21 dni. 
  
Kary umowne: w przypadku nie zrealizowana zamówienia przez oferenta w zadeklarowanym terminie, 
kara umowna wynosi do 20% wartości zamówienia.  


