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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: 

 

Przesiewacz laboratoryjny (główna jednostka napędowa wraz z panelem sterującym, oraz  
moduł roboczy dający możliwość przesiewania i przecierania materiałów w ruchu 
oscylacyjnym) wraz z zestawem sit:  
 
- w zestawie co najmniej sita o wielkościach oczek: 2mm (1 sztuka); 1,6mm (1 sztuka); 1mm (1 
sztuka); 0,63mm (5 sztuk); 0,5mm (5 sztuk); 0,4mm (5 sztuk); 0,2mm (5 sztuk). 
- Urządzenie wolnostojące z przeznaczeniem do ustawienia na stole laboratoryjnym 
- Moduł roboczy dający możliwość łatwego i szybkiego ich montażu/demontażu do/od 
jednostki napędowej (Całość działań nie dłużej niż 10 minut w przypadku przeszkolonego 
pracownika). 
- Wydajność urządzenia – około  2-20 kg/h 
- Zasilanie z sieci jednofazowej 230V/50Hz, 
- Moc znamionowa nie mniejsza niż 600 W, 
- Obrotowy moment wyjściowy z jednostki napędowej, o wartości nie mniejszej niż 20 Nm, 
- Możliwość nastawy czasu pracy w zakresie przynajmniej od 1 min. do 6 godz., 
- Wyświetlacz prezentujący nastawę obrotów oraz bieżącą wartość obrotów podczas pracy 
urządzenia 
- Elementy mające kontakt z wytwarzanym produktem muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
- Wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 
- W wyposażeniu wszystkie elementy i przybory potrzebne do użytkowania modułu 
roboczego, 
- Dokumentacja techniczna zestawu, IQ/OQ wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i 
angielskim, zawierająca opis i charakterystykę zestawu w niezbędnym dla użytkownika 
zakresie. 
- Certyfikaty materiałów w kontakcie z produktem. 
Deklaracja zgodności WE oraz znak CE (spełnienia dotyczących wyrobu wymagań 
bezpieczeństwa UE)  
- Montaż modułu roboczego do jednostki napędowej i mechaniczna próba działania w całym 
zakresie dostępnych prędkości obrotowych przeprowadzona przez wykwalifikowanego 
pracownika Dostawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego, 



 

- Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji (w tym czyszczenia 
i konserwacji), połączone z prezentacją obsługi i działania modułu roboczego oraz zespołu 
napędowego, prowadzone w siedzibie zamawiającego. 
-Karta gwarancyjna w języku polskim, minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty 
protokolarnego przekazania zestawu do użytkowania. 
 

• Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza ofert częściowych. 

 

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
POLFARMEX S. A.  

99-300 Kutno; ul. Józefów 9 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

• Termin realizacji zamówienia: do  12 tygodni od dnia złożenia zamówienia. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

• Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski 

• Doświadczenie w zaopatrzeniu firm z branży farmaceutycznej, udokumentowane przez 

minimum trzy zrealizowane dostawy w ciągu ostatniego roku (potwierdzone fakturami). 

 

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 z wykonaniem zamówienia. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

• Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:  

- Cena – waga 90% 

- Termin wykonania zamówienia – waga 10% 

 

Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem: 

 
𝑶𝑷 = 𝑷𝑪 + 𝑷𝑻  

gdzie: 
OP - ocena punktowa oferty 

PC - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” 

𝑃𝑇 - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia” 

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

 



 

𝑃𝐶 =
𝐶𝑁

𝐶𝐵
∗ 90   

gdzie: 
PC - liczba punktów ramach kryterium „Cena” 

CN - najniższa cena netto wśród wszystkich ofert podlegających ocenie 

CB - cena netto badanej oferty 

 
➢ Liczba punktów (𝑃𝑇) w kryterium „Termin wykonania zamówienia” przyznawana będzie 

w następujący sposób: 

- termin wykonania zamówienia poniżej 10 tygodni  – 10 pkt 

- termin wykonania zamówienia od 10 do 11 tygodni – 5 pkt 

- termin wykonania zamówienia powyżej 11 tygodni – 0 pkt 

 

• 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.pl 

 
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.  


