Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I: Badania, rozwój
i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw pn.
„Opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej”.

Łódź, dnia 22 lipca 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP22072019-1

1. NAZWA PROJEKTU
„Opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej”
Nr projektu: RPLD.01.02.02-10-0048/18-00
2. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Dostawa odczynników do proteomiki – Pakiet 1 dla Polfarmex S.A., niezbędnych do realizacji
projektu pn. „Opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny
ludzkiej” o numerze RPLD.01.02.02-10-0048/18-00.
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT
29.07.2019 r.
4. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 pełnych dni od daty publikacji zapytania
ofertowego, tj. do 29.07.2019 r., do godz. 23:59, w wersji 1) elektronicznej lub 2) papierowej.
I.
Ofertę (plik zawierający skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) należy przesłać na
adres e-mail: projekty.biotech@polfarmex.pl.
II.
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na adres:
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Opis sposobu przygotowania ofert.
I.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć:
Ofertę, na którą składają się:
a) Formularz oferty, którego wzór stanowi Zał. Nr1
b) Formularz Zestawienie parametrów wymaganych Zał. Nr2
c) Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z zamawiającym Zał. Nr3
II.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w
przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
III.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, budzi
wątpliwości, co do jej prawidłowości lub została przesłana drogą elektroniczną
IV.
Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym
Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, za potwierdzeniem zgodności przez Wykonawcę, bądź osobę
uprawnioną do jego reprezentowania
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Brak jakiejkolwiek informacji wymaganej w Formularzu Zestawienie parametrów
wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty chyba, że wynika ona z załączników do oferty
Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście Oferty i dokumentach załączonych do niej muszą
być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem
Strony zapisane oferty i załączników muszą być ponumerowane i podpisane lub
zaparafowane przez Wykonawcę, osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod
rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na
niej własnoręcznego podpisu
Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich
załączników
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści dołączonych wzorów załączników
jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, skreśleń, poprawek, etc.)
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej Oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed terminem składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad, jak dla składania Oferty z dopiskiem „ZMIANA”
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania Ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTY
projekty.biotech@polfarmex.pl
6. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Maciej Spuś
7. NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

+48 695 440 506
8. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do proteomiki – Pakiet 1:
Pozycja nr 1. Trans-Blot Turbo RTA Mini LF PVDF Transfer Kit lub równoważny zestaw
odczynników i materiałów do transferu białek na membranę PVDF, min. 40 transferów/szt.
(1 opakowanie)
Pozycja nr 2. Precision Plus Protein lub równoważne wzorce białkowe z zakresu od 10 kDa
(lub mniejsze) do 250 kDa (lub większe) do elektroforezy. (1 SZT.), min 250 aplikacji/szt.;
Pozycja nr 3. Ustained Polypeptide SDS-PAGE Standards lub równoważne wzorce białkowe
z zakresu od 2 kDa (lub mniejsze) do 30 kDa (lub większe) do elektroforezy, min. 200 µl/szt.
(1 opakowanie)
Pozycja nr 4. Trycyna (Tricin), nr CAS 5704-04-01 lub równoważny, w postaci
sproszkowanej, min. 500 g.szt. (5 opakowań)
dla Polfarmex S.A., niezbędnych do realizacji projektu pn. „Opracowanie technologii
otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej” o numerze RPLD.01.02.02-100048/18-00.
9. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest dostawa odczynników do proteomiki – Pakiet 1 dla Polfarmex S.A.,
niezbędnych do realizacji projektu pn. „Opracowanie technologii otrzymywania
biopodobnego analogu insuliny ludzkiej” o numerze RPLD.01.02.02-10-0048/18-00.
1) Opis przedmiotu:
Odczynniki do proteomiki muszą spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe zestawione i wskazane w pkt. 2 Tabela 1 i pkt. 3 oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności
(co najmniej 2 lata – przed otwarciem) zapewniający wykorzystanie odczynnika w planowanym
okresie. Jeżeli wymagana data ważności odczynnika nie może być spełniona ze względu na specyfikę
danego odczynnika należy dostarczyć informację co jest powodem skrócenia daty ważności
odczynnika. Dodatkowo, każdy odczynnik musi posiadać certyfikat kontroli jakości oraz kartę
charakterystyki substancji chemicznej w języku polskim.
2) Przedmiot zamówienia:
Pozycja nr 1. Trans-Blot Turbo RTA Mini LF PVDF Transfer Kit lub równoważny zestaw
odczynników i materiałów do transferu białek na membranę PVDF, min. 40 transferów/szt.
(1 opakowanie);
Pozycja nr 2. Precision Plus Protein lub równoważne wzorce białkowe z zakresu od 10 kDa
(lub mniejsze) do 250 kDa (lub większe) do elektroforezy. (1 SZT.), min 250 aplikacji/szt.;
Pozycja nr 3. Ustained Polypeptide SDS-PAGE Standards lub równoważne wzorce białkowe
z zakresu od 2 kDa (lub mniejsze) do 30 kDa (lub większe) do elektroforezy, min. 200 µl/szt.
(1 opakowanie);
Pozycja nr 4. Trycyna (Tricin), nr CAS 5704-04-01 lub równoważny, w postaci
sproszkowanej, min. 500 g.szt. (5 opakowań)

Parametry jakościowe odczynników do proteomiki – Pakiet 1 zgodnie z Załącznikiem nr 2Zestawienie parametrów wymaganych.
10. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do proteomiki – Pakiet 1 o parametrach
wskazanych w Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZP22072019-1.
I.
II.

III.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Jeżeli w zestawieniu parametrów wymaganych stanowiącym Załącznik nr 2, zostały
określone parametry minimalne asortymentu, to oznacza, że można zaoferować asortyment
o wyższych parametrach jakościowo-wydajnościowych od żądanych przez Zamawiającego
pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych parametrów minimalnych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w wysokości do 50%
wartości pierwotnego zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:

sierpień/wrzesień 2019

11. KOD CPV
33696500-0 –Odczynniki laboratoryjne
12. DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy.
13. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia nastąpi wg następującego harmonogramu:
1) Publikacja ogłoszenia na stronie www.polfarmex.pl w zakładce Projekty Unijne i przesłanie
zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców (22.07.2019)
2) Nabór ofert, udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania (7 dni: 22.07.2019- 29.07.2019)
3) Otwarcie ofert, badanie pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ocena
ofert wg kryteriów, wybór najkorzystniejszej (30.07.2019- 02.08.2019)
4) Orientacyjny termin złożenia zamówienia (sierpień/wrzesień 2019)
5) Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (sierpień/wrzesień 2019)
5) Orientacyjny termin zakończenia realizacji zamówienia (sierpień/wrzesień 2019),
weryfikacja zgodności parametrów, sukcesywna zapłata.
14. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Zestawienie parametrów wymaganych
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z zamawiającym

15. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w
ramach realizacji dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

II.

Wiedza i doświadczenie
Dostawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do dostarczenia
przedmiotu zamówienia.

III.

Potencjał techniczny
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie wymaganego przez
Zleceniodawcę wsparcia technicznego. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego
wsparcia technicznego.

IV.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego
zamówienia lub załączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

V.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez
Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie
likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie
naprawcze.

VI.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg Załącznika nr 3.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
I.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.
Wymagane jest podanie numerów katalogowych oferowanych przez Wykonawcę
odczynników.
III.
Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia wraz z oferowanym odczynnikiem:
a. właściwych dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktu do obrotu tj.:
- CERTYFIKATY lub
- DEKLARACJE ZGODNOŚCI wystawiane przez producenta (w języku polskim) lub
- złożenie stosownego Oświadczenia jeśli na oferowany asortyment w/w dokumenty nie są
wymagane
b. dokumenty opisujące specyfikę odczynnika:
- oryginalne ulotki producenta, katalogi, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające
wymagane parametry zamawianego odczynnika (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku,
Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).
IV.
Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem i
instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca uwzględni w cenie zawartej w
przedstawionej ofercie.
V.
Odbiór każdej dostawy zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. W przypadku wadliwości dostarczonego odczynnika Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany danego odczynnika na wolny od wad niezwłocznie, nie później jak w terminie kolejnych 3
dni roboczych. W przypadku dostarczenia błędnej ilości sztuk Wykonawca zobowiązany jest w
terminie wskazanym powyżej do dostarczenia brakujących odczynników.
VI.
Termin dostawy nie może przekroczyć 14 dni po złożeniu zamówienia.
16. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
I.
II.
III.
IV.

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy − Załącznik Nr 1.
Prawidłowo wypełniony i podpisany Załącznik nr 2.
Prawidłowo wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik Nr 3.
Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa. W przypadku
składania ofert drogą elektroniczną, złożony może być kolorowy skan oryginału
pełnomocnictwa lub potwierdzonej przez mocodawcę lub notariusza kopii. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści
pełnomocnictwa wynika co innego.
Kopia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach realizacji
dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

V.

17. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Nie dotyczy.
18. OCENA OFERTY
I.

Kryteria oceny:
1) Kryterium 1: Cena netto w zł za dostawę danego odczynnika zgodnie z załączoną tabelą
parametrów wymaganych [waga W1: 100%].

II.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
Przyznanie punktów dla każdej oferty złożonej i niewykluczonej w postępowaniu nastąpi wg
wzoru:

Px = (Cmin / Cx *100 * W1),
w którym użyte symbole oznaczają kolejno:
• Px - punktacja końcowa ocenianej oferty „x”,
• Cmin - najniższa cena danego odczynnika spośród cen we wszystkich ofertach złożonych
i niewykluczonych w postępowaniu,
• Cx - cena zawarta w ocenianej ofercie „x”,
• W1 - waga dla kryterium 1.
III.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska
najwyższą punktację (tj. najwyższą wartość wskaźnika Px).
W przypadku jednakowej punktacji dla 2 lub większej liczby ofert zamówienie zostanie udzielone
Oferentowi, który zamieści informację opisową wskazującą na mniejsze negatywne oddziaływanie
przedmiotu zamówienia na środowisko i klimat wyrażone jakościowo i wartościowo (np. mniejsza
energochłonność rozwiązania, niższe zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z
recyclingu).
Ocena przeprowadzona jest oddzielnie dla każdego odczynnika ze względu na możliwość składania
ofert częściowych.
19. WYKLUCZENIA
I.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym. W szczególności dotyczy to takich wzajemnych powiązań między
Zamawiającym a Uczestnikiem, które polegają na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

20. DODATKOWE INFORMACJE
I.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
II.
Dodatkowych informacji udzielą:
a. Maciej Spuś, projekty.biotech@polfarmex.pl
b. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie
dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W
sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub

terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia
oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
21. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

I.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie
zawartej z Wykonawcą (np. ceny i terminu wykonania), który zostanie wybrany w wyniku
przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą
zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z
powodu:
a. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia;
b. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy;
c. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu
podpisania umowy;
e. ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie
stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub
obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stałą;
f. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją
Pośredniczącą.
Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub
okoliczności, których nie można było przewidzieć.

II.

22. ZAMAWIAJĄCY – BENEFICJENT
NAZWA
POLFARMEX S.A.
ULICA
JÓZEFÓW
NUMER DOMU
9
NUMER LOKALU
Nie dotyczy
KOD POCZTOWY
99-300
MIEJSCOWOŚĆ
KUTNO
POWIAT
KUTNOWSKI
WOJEWÓDZTWO

ŁÓDZKIE
NUMER TELEFONU
24 357 44 44
NIP
7750001711
TYTUŁ PROJEKTU
OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA BIOPODOBNEGO ANALOGU INSULINY
LUDZKIEJ
NUMER PROJEKTU
RPLD.01.02.02-10-0048/18-00
Załączniki:
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