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ZAPYTAN|E oFERToWE NR s/PolR/1.1.1/2015

W związku z planowaną realizacją przez Nanosanguis s.A. projektu,,or8anFarm

-

system do
dłu8oterminowe8o przechowywania or8anóW ex-Vivo" Konkurs 1/1.1.1/2016" W ramach Programu
operacyjnego lnteligentny RożWój na lata 2o14-2o2o, Działanie 1.: Wspieranie działalnościB + R
przedsjębiorstw (zwany da!ej "Projekt"), niniejszym ogłasza się konkurs ofert na dostaWę związkóW
chemicznych - perfluorowanych WęgloWodoróW.

l.

NAZWA

l

ADRES zAMAWlAJĄcEGo
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ll.

osoBA Do KoNTAKTU

Kam]l Kopeć

k.kopec@nanosanqui5.com
ft| . +4a 79o 829 7 99

lll.

TRYB UDzlEtANlA zAMóWlENlA| zAPYtANlE oFERToWE

sposób ponoszenia WYdatkóW zgodny jest z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofeńowe
przygotowano zgodnie z Wytycznymi W zakresie kwalifikowalności WydatkóW W ramach
Europejskiego FUndUsżu Re8ionalne8o, EUropejskie8o Funduszu społecznego oraz Funduszu
spójności na lata 2014-2020,

tV.

oPls PRzEDMloTU ZAMóW|EN|A

Przedmiotem zamóWienia jest dostawa związkóW chemicznych - perfluorowanych węglowodorów
(kod CPV usługi: 24321ooo-o Węglowodory), nieżbędnych do realizacji badań W Etapie 1 badań
prżemyslowych Projektu, spełniający poniższe Wyma8ania:
NR

V.
1.

cAs
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Perf Uoloocty blomide 99%
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2

P€rf uolodecyl bromide 98%
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25g lubWe ókrotność

3

Perf Uolo n pentane 98%
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25 8 lub W]e]o krotność
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WYMAGANIA, KTóRE PoW|NNY BYć sPEŁNloNE PRzEz oFERENTÓW

oferent powinien posiadać Wszystkie licencje Wymagane pżez prawo do dostarczenia
i

§

przedmiotu zamóWienia.
2. oferent powinien posiadać niezbędne dośWiadczenie i potencjał do dostarczenia przedmiotu
zamówienia.

3. sytuacja finansowa

i

ekonomiczna oferenta powinna 2apewnić pomyślnąrealizację

zamówienia.

Vl.

TERMlN WYKoNANlA zAMóWlENlA

Termin Wykonania przedmiotu zamóWienia do 4 miesięcy od dnia zamóWienia {lub podpisania
umoWy).

Vll.

zAMÓWlENlA czĘŚclowE

l

WAR|ANToWE

Zamawiający nie dopusżcża możliwościsktadania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert Wariantowych.

Vlll.

KRYTER|A WYBoRU oFERT

cena 100% - 100 pkt otrzyma ofena z najniższą ceną, pozostałe ofeńy propor.jonalnie do ofeńy
z najniższą ceną.
cena netto ofeńy najniższej

-----

x 100% {Waga kryterium)

= i|ośćpunktóW

cena netto oferty badanej

lx.

MlEJscE lTERM|N sKtADANlA oFERT

Termin 5kładania ofert:2I października 201,6 do 8odziny 16i00.
ofeńy należy składać osobjście W siedzibie zamawiające8o lub pocztą na adres ul. LudWika
Waryńskie8o 1, 00-645 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres k.kopec@nanosanguiś.com

X.

SPOSÓB PRZYGOTOWAN|A OFERT

ofeńa musizawierać:
a, numer zapytania ofertowego
b. datę sporządzenia,

c. dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NlP (ieśli są dostępne),
d. zawierać szcze8ółowe informacje na temat z8odności przedmiotu zamóWienia ze

specyfikacją,
e. jeśli złożona przez oferenta działającego W Polsce: cenę brutto i netto oraz należny
podatek,
f, jeśli złożona przez oferenta dzialającego poża granicami Polski: cenę ofertową netto oraz
informację o braku zawarcia podatku VAT i innych podatkóW W ofercie cenowej,
g. ośWiadczenie o braku powiążań

kapitałowych lub osobowych

z

Zamawiającym.

Numer zapytania ofeńowego powinien zostać Wskazany róWnież W tytułach poczty elektronicznej,
tradycyjnej lub kurierskiej

Xl.

|NFORMAOE DOTYCZĄCE WYBORU NĄKORZYSTN|EJSZEJ OFERTY

o Wyborze najkorżystniejszej ofeńy Zamawiająry zawiadomi oferentóW listownie lub elektronjcżnie
na adres/ adres e-mail, z którego została przesłana oferta na adres e-mail Wskazany W ofercie.

xll,

WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesóW zamóWienie pUbliczne, które8o dotyczy niniejsze zapytanie
ofeńowe, nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitatowo,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się Wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowlązań W imieniu Zamawiającego lub osobami
Wykonującymi W imieniu Zamawiające8o czynności zwiążane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu W spółce jako W5pólnik 5półki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałóW lub akcji,

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarządzające8o, plokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu W zwiążku małżeńskim, W stosunku pokrewieństwa lL]b powinowactwa W linii
prostej, pokrewieństwa dru8ie8o stopnia lub powinowactwa dru8iego stopnia W linii bocznej lub
W stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

xlll.

PozosTAtE lNFoRMAoE

1.

Zamawiający zastrze8a sobie prawo do zamknięcia procedury przetargowej bez Wyboru
zwycięskie8o oferenta. Zamawiający nie jest zobowiąZany do podania przyczyn
zamknięcia procedury.

ż.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do Unieważnienia

3.

4.
5.
6.

procedury postępoWania.
W trakcie oceny ofeń, Zamawiający może żądać od oferentóW przedstawienia Wyjaśnień
dotycżących ich ofeń, W takim przypadku zamawiający zastrzega sobie prawo do
odrocżenia ostatecznej oceny i powiadomienia o Wynikach oceny ofert,
ofeńy nie spelniające WymogóW formalnych opisanych W zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatryWane.
Zamawiający dopuszcża odrzucenia ofert, których treśćbudżi użasadnione WątpliWości,
W Wyniku postępowania Wybrana zostańie ofeńa, która spełnia Wszystkie Wymo8i
określone w niniejszym zapwaniu ofeńowym i/lub żostanie uznana za najlepszą W
stosunku do kryterióW WYboru określonychW niniejszym zapytaniu,

W"ń
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A8rta stefanek

