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Zapytanie ofertowe nr 1/ŚDM/2019 dotyczące wynajmu mebli
laboratoryj ny ch oraz wyposażenia laboratoryj nego.

Zrvracamy się z prośbą o przedstawienie oierly na wl,konanie usługi badawczo-rozwojowej:

1. Zamawiający:
NanoSanguis Spółka Akcyjna
ul. Waryńskiego i
00-645 Warszawa
NIP:7010537j89

2. Termin i sposób składania ofert
Oferty wraz z załącznikami naleĄ składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02.01.2020 r. do godz. 23:59.
pocżą elektroniczną na adres ,/itl-n l ,\\ icl]iil !i llłll()sitll ! uis.( tllll

O spełnieniu powyźszego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do
Zamawiającego.

Zamawiąiący zastrzega sobie prawo do:
1) znriany warunków udzielenia zamówienia,
2) uniewaźnienia postępowania b ez podalia przy czyny,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodne.j z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosuŃu do Zamalł iającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Kamil Kopeć
+18 790 829 799
zat-lrtirvi eni a:i7' nantrsaItgtti s. cottl

2. Ogloszenie znajduje się na stronie internetowej http://nanosanguis.com oraz w
siedzibie Zamawiającego,

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia
laboratoryjnego.
Kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne
Miejsce dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia:
NanoSanguis S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
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Przedmiot zamówienia jest niezbędny do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych w ramaclr
projektu pt. ,,Substytut czerwonych kwinek - faza Proof of Mechanism" (nr projektu:
MAZOWSZE/0073119), który planowany jest do realizaili z udzińęm dofinansowania
publicznego w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza §umer konkursu: ŚcieZka dla
Mazowsza.l2\l9) przeprowadzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowry opis przedmiotu zamówie

,l. Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin rozpoczęcia wynajmu (termin dostarczenia i montażu mebli
laboratoryjnych oraz wyposaźenia laboratoryjnego) - marzec 2019 r. Oferent. składając ofertę,

deklaruje realtzację dostawy w tęrminie nie późniejszym niż31 marca 2020 r.

Okres wynajmu 18 miesięcy od dnia dostarczenia i monta,źu mebli laboratoryjnych oraz

ąrposażenia laboratoryj nego.

Umowa o najem przedmiotu zamówienia powinna być podpisana przez Wykonawcę i
Zamawiającego w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wyboru przez Zama,wialącego
naj korzystniej szej oferry.

5. Dodatkowe warunki:
Dodatkowe warunki
1. Oferent. składając ofertę, deklaruje realizację dostawy w terminie nie pózniejszym niż 31

marca 2020 r.

2. Ot'erowany przedmiot zarnówienia musi być fabrycznie nowy. w pełni sprawny,
nieuszkodzony i gotowy do pracy w pełnej funkcjonalności w dniujego dostarczeniai montażl.
3. Oferent udziela gwarancji na wynajmowany przedmiot zamówieniaprzez cńy okres trwania
rłynajmu. Ewentualny koszt gwarancj i zostanie wliczony w oierowaną cenę wynajmu.
4. W ramach gwarancji Oferent będzie wykonywał niezbędne naprawy przedmiotu zamówienia
bezpłatnie, jeżeli konieczność naprawy nie będzie wynikać z niewłaściwego korzystania z
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5, Oferent jest zobowiązany dostarczyó wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi
oraz stosowne świadectwa jakości potwierdzające spełnianie stawianych wymagań.
6. Oferent zobowiązany jest przeszkolió wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi
przedmiotu zamówienia.
7. Płatnośó za dany miesiąc wynajmu realizowana będzte z góry, na podstawie faktury VAT.
Faktura VAT będ zie zawięraó termin płatności nie krótszy niź 30 dni kalendarzowych.
8. Wszystkie kosńy związane z rea|izacją przedmiotu zamówienia, w tym kosźy transportu Z

rozładunkiem i montażem, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiapcego z obsługi
przedmiotu zamówienia, kosży demontazu i transportu z rozładunkiem do Oferenta (po

zakończeniu wynajmu) oraz kosźy ewentualnej dzierżawy opakowań, Oferent uwzględnia w
olerorł anej miesięcznej cenie wynajmu.
9. Oferla powinn a zawięrać termin jej obowiązywania nie krótszy niż 30 dni.
10. Oferta powinna zawiqać pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu
zamówienia potwierdzającą spełnienie wymagań opisu techlicznego przedmiotu zamówienia
oraz wymagań technicznych,
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6. Zamówienia częściowe i wariantowe:
- Zarnawialący nie dopuszcza składania ofer1 częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

7. Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze naj korzystniej szej oferty ZarnawiĄący będzie kierował się następującymi

Ęteriami:
l . Cena miesięcznego wynajmu netto - l007" (max. 100 pkt.)

KĄ terium l. miesięcznego Wynajmu netto

Kl : (Co / Cx) x 100 pkt.,
gdzie:
K1 przyznane punkty za Kryterium 1 dla ofeĘ ocenianej;
Co - najrriższa cena miesięcznego wynajmu netto spośród wszystkich ważnych ofert;
Cx - cena miesięcznego wynajmu netto oferty ocenianej.

Za ofertę najkorzystniej szą uznana zostanie ofeńa. która uzyska największą ilość punktów
(max. l00 pkt.), W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działai matemaĘcznych
będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przeciŃu lub z większą dokładnością, jeśli przy
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych
punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
rł,sąvstkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu olefiowym i zostŃa
ocenionajako najkorzystniej sza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. Warunki zmiany umorry:
Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku
przeprow-adzonego postępowania. Zmiana postanowień umowy moźe nastąpić za zgodą obu
Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu.
Dopuszczalrre zmiany postanowień umowy:
l. zmiana terminu realizacji umowy. wtym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest
konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym
terminie.
2. zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian
wprowadzanych przęz strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy-
lub dokonywania płatności na rzecz Oferenta na skutek nieprzewidzianych wcześniej
okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i
wytycznych doty czący ch realizacji zamówienia;
3. zmiany dotyczące nazwy i siedziby Zamawiającego lub Oferenta, ich formy organizacyjno-
prawnej, numerów kont bankowych oraz irrnych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania
umowy lub następstwo prawne;
4. zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w
umowie;
5. zmiana osób przy pomocy których Dostawc a realizlĄe przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.
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9. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Załącznik nr 1 - Formularz oferlowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta dot. spełnienia warunków uczestnictwa
Zńącznik nr 3 Oświadczenie Oierenta dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym
Dokumenty potwierdzające spełnienie wyĘcznych wskazanych w Zńączniku nr 4 -
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia.

l0. Termin związania ofertą:

- Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni do czasu podpisania umowy z
Zamawiającym
- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ll. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze
zapytanie ofeftowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zulawiającym
osobowo 1ub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawialącym 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 I0%o tldziałów lub akcji,
c) pełnieniu fuŃcji człoŃa organu nadzorczego |ub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 1ub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta dot. spełnienia warunków uczestnictwa
Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym
Załącznlk nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


