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W związku z planowaną realizacją przez

NanoSanguis S.A. projektu ,,OrganFarm- sYstem do
długoterminowego przechowywania organów ex-vivo" Konkurs Llt.L.tlŻ01,6" W ramach Programu
operacyjnego lnteligentny Rozwój na lata 2OL4-żO2O, Działanie 1.: Wspieranie działalnoŚci B + R
przedsiębiorstw (zwany dalej "projekt"), niniejszym ogłasza się konkurs ofert na dostawę urządzenia:
system do cytometrii przepływowej.

l.

NAZWA l ADRES zAMAWlAJĄcEGo

NANOSANGU lS SPOŁKA AKCYJ NA
Ul. Waryńskiego 1

00-645 Warszawa
NlP: 7010537389
REGON: 363505173
KRS: 0000595165

ll.

osoBA Do KoNTAKTU

Agata Stefanek
a.stefanek@ nanosangu is.com
tel. +48 695 525 145

tll.

TRyB UDztELANIA zAMóWlENlA: zApyTANlE oFERToWE

Sposób ponoszenia wydatków zgodny jest z zasadą konkurencyjnoŚci. ZapYtanie ofertowe
przygotowano zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwallfikowalnoŚci wydatków W ramach
Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2O1,4,2Oż0.

tV.

oPls PRzEDMtoTU zAMóWlENlA

przedmiotem zamówienia jest system do cytometrii przepĘwowej (Kod CPV usługi: 384345L0-4
,,Cytometry" ), spełn iający pon iższe wymagan ia fu n kcjon

al

no-tech

n

iczn

e

:

L. System optyczny wyposażony w dwa lasery (niebieski 488 nm, fioletowy 405 nm).
2. System wyposażony w t2 kanałów detekcji (w tym Fsc i ssc).
3. Wymagana czułośćpomiaru fluorescencji nie gorsza niż 50 MESF (FITC)oraz 50 MESF (DAP|),
4. Możliwośćmanualnej regulacji siły emitowanego sygnału fluorescencyjnego W celu
5.
6.
7.
8.

optymalnego ustawienia siły sygnału,
objętośćpróbki lo-2oosll
Pobór próbek z probówek typu Eppendorf,
_
Możliwośćanalizy obiektów w zakresie wielkości0,2 50pm.
generowanych przez
Możliwośćwizualnej weryfikacji każdego obiektu na podstawienie
urządzenie zdjęć.

fr;

9. Możliwośćprzeprowadzenia
heterogennych próbach

generowa
10.

n

ych przez

u

z

morfologicznej klasyfikacji analizowanych obiektów W
wykorzystaniem oprogramowania do analizY obrazów

rządzen ie.

Szybkośćakwizycji przy jednoczesnym generowaniu zdjęĆ mikroskopowYch kaŻdego

analizowanego obiektu: min 1000 obiektów/sekundę.
].1. Roztwór do kalibracji urządzenia (1 op), zestaw odczynników do płukania
urządzenia oraz płyn osłonowy (min 5 l każdy).

i

odkaŻania

12. Kalibracja urządzenia < 15 minut.

Zestaw komputerowy (monitor, klawiatura, mysz, jednostka centralna): konfiguracja zgodna
z wymaganiami obowiązującej wersji dedykowanego oprogramowania, umożliwiająca Pełną
kontrolę pracy systemu, monitoring, obróbkę danych, generowanie raportów.
14. oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, eksport oraz import plików z danYmi
do komercyjnych programów do analiz, np. Excel.
15. Automatyczny rozruch oraz zamknięcie systemu.
].6. lnstrukcja obsługi w języku polskim/angielskim.
].3.

17. Certyfikat CE oferowanego sprzętu.
18. Gwarancja min. 12 miesięcy.
19. oferta powinna zawierać dostawę, instalację urządzenia oraz szkolenie w cenie.

V.

WyMAGANIA, KTóRE poWlNNy Być spEŁNloNE pRzEz oFERENTóW

oferent powinien posiadać wszystkie licencje wymagane przez prawo do dostarczenia
przed miotu zamówienia.
2. oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i potencjał do dostarczenia przedmiotu
zamówienia.
3. Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna zapewniĆ pomyŚlną realizację
zamówienia.
4. Oferent dopuszcza leasing jako formę finansowania urządzenia.
1.

Vl.

TERMIN WYKoNANtA zAMóWlENtA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 2 miesięcy od dnia zamówienia (lub podpisania
umowy).

Vll.

zAMÓWlENlA czĘŚclowE

l

WARIANToWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert wariantowych.

V!ll.

KRYTERIA WYBoRU oFERT

Cena ].00% - 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty proporcjonalnie do oferty
z najniższą ceną.
Cena netto oferty najniższej
------ x 1OO% (waga kryterium)
Cena netto oferty badanej

=

ilośćpunktów

!x.

MlEJscE l TERMIN SKŁADANIA oFERT

Termin składania ofert: 20 stycznia żOL7 do godziny 23:59.
oferty należy składać osobiściew siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres ul. Ludwika
Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres a.stefanek@nanosanguis.com

X.

SPOSÓB PRZYGOTOWAN|A OFERT

oferta musi zawierać:
a. numer zapytania ofertowego
b. datę sporządzenia,
c. dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NlP (jeŚli są dostępne),
d. zawierać szczegółowe informacje na temat zgodności proponowanego urządzenia ze

specyfikacją,
e. jeślizłożonaprzez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto i netto oraz naleŻny
podatek,

jeślizłożonaprzez Oferenta działającego poza granicami Polski: cenę ofertową netto oraz
informację o braku zawarcia podatku VAT i innych podatków w ofercie cenowej.

f.

Numer zapytania ofertowego powinien zostać wskazany również w tytułach poczty elektronicznej,
tradycyjnej lub kurierskiej

Xl.

lNFORMACJEDOTYCZĄCEWYBORUNAJKORZYSTN!EJSZEJOFERTY

o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów listownie lub elektronicznie

na adres/ adres e_mail, z którego została przesłana oferta na adres e-mail wskazany w ofercie.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej.

xll.

WYKLUCZENlA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zaPYtanie
ofertowe, nie będzie udzielane podmiotom powiązanymzZamawiającym osobowo lub kaPitałowo.
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 przeProwadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10

o/o

udzlalow lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, Prokurenta, Pełnomocnika,

linii
d) pozostawaniu w związku małżeńskim,w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stoPnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

x!ll.
1..

PozosTAŁE lNFoRMAcJE
wyboru
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury przetargowej bez
podania przyczyn
zwycięskiego Oferenta. Zamawiający nie jest zobowiązany do
zamknięcia procedury.

2.
3.

4.
5.
6.

uzasadnionych przypadkach, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
procedury postępowania.
W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądaćod Oferentów przedstawienia wYjaŚnień
dotyczących ich ofert. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odroczenia ostatecznej oceny i powiadomienia o wynikach oceny ofert,
Oferty nie spełniające wymogów formalnych opisanych w zapytaniu ofertowym nie będą

w

rozpatrywane.
Zamawiający dopuszcza odrzucenia ofert, których treśćbudzi uzasadnione wątPliwoŚci.
W wyniku postępowania wybrana zostanie oferta, która spełnia wszYstkie wYmogi
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i/lub zostanie uznana za najlePszą w
stosunku do kryteriów wyboru określonych w niniejszym zapytaniu.

Prezes Zarządu

