Warszawa, 06.11.2020 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/ENMIII/2020 dotyczące dostawy systemu do chromatografii
żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD wraz z akcesoriami.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej:
1. Zamawiający:
NanoSanguis Spółka Akcyjna
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
NIP: 7010537389
2. Termin i sposób składania ofert
Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13.11.2020 r. do godz. 23:59.
pocztą elektroniczną na adres zamowienia@nanosanguis.com
O spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Kamil Kopeć
+48 790 829 799
zamówienia@nanosanguis.com
2. Ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego
http://nanosanguis.com oraz w siedzibie Zamawiającego.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Kategoria ogłoszenia: Dostawy.
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do chromatografii żelowej FLASH
z detektorami UV i ELSD wraz z akcesoriami
Kod CPV: 38432200-4: Chromatografy

Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego:
NanoSanguis S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Przedmiot zamówienia jest niezbędny do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych w ramach
projektu pt. "Nanosystemy sprzężone z fragmentami przeciwciał do celowanej terapii infekcji
mózgu" (nr projektu: 16/EuroNanoMed/2019), współfinansowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposal
(2018) for „European Innovative Research & Technological Development Projects
in Nanmedicine”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
System do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD, o następujących
cechach:
− system do chromatografii żelowej na kartridżach typu FLASH;
− możliwość pracy w trybie niskociśnieniowego gradientu binarnego (liniowego,
lub stopniowego) lub w trybie izokratycznym z użyciem przynajmniej 4 różnych eluentów;
− możliwość zmiany parametrów metody w tym zmiany gradientu lub zatrzymania gradientu
w trakcje podziału;
− możliwość pracy w układzie faz normalnych lub odwróconych;
− przepływ w zakresie przynajmniej 1-250 ml/min;
− maksymalne dopuszczalne ciśnienie przynajmniej 50 bar;
− system podawania próbek ciekłych z zaworem zwrotnym;
− system podawania próbek osadzonych na żelu krzemionkowym w podajnikach z tłokiem
uszczelniającym;
− możliwość pracy na kartridżach o masie maksymalnej przynajmniej 5 kg;
− możliwość pracy na kartridżach lub kolumnach szklanych napełnianych samodzielnie;
− wymienne statywy na kartridże i kolumny, zintegrowane z urządzeniem, pozwalające
na instalację kartridży do 330 g, kartridży do 5000 g. Statywy powinny umożliwiać wybór
przepływu z góry na dół lub z dołu do góry, w celu szybkiego wyeliminowania powietrza ze
złoża;
− system wykrywania przecieków;
− system radiowej identyfikacji kartridży umożliwiający automatyczne ustawianie wielkości
przepływu, czasu trwania i innych parametrów separacji z zapisem historii użytkowania
kartridża;
− ciśnieniowe czujniki poziomu rozpuszczalników w każdej linii oraz poziomu odpadów;
− oprogramowanie automatycznie dobierające warunki podziału na podstawie danych z TLC;
− automatyczne przerwanie pracy urządzenia przy wyjęciu tacy na eluat, braku jednego
z eluentów, wypełnieniu pojemnika na odpady, wykryciu przecieku, przekroczeniu
ciśnienia, z możliwością kontynuowania pracy po usunięciu przyczyny zatrzymania;
− wbudowany detektor UV-DAD z możliwością jednoczesnego pomiaru sygnału
przynajmniej przy czterech wartościach długości fali w zakresie przynajmniej 200-800nm
oraz sumy w wybranym zakresie długości fali. Możliwość prezentacji widm UV związków
w pełnym zakresie;

− wbudowany bezobsługowy detektor laserowy fotodyspersyjny (ELSD), pracujący
w temperaturze pokojowej, bez podgrzewania; o wysokim odzysku próbek; przynajmniej
99,7 %;
− technologia detekcji łącząca synchronicznie sygnały przynajmniej pięciu detektorów (cztery
detektory UV o zakresie 200-800 nm, piąty detektor laserowy fotodyspersyjny ELSD);
− kolektor frakcji sterowany sygnałem ze wszystkich detektorów. Możliwość zmiany
odbieralnika po przekroczeniu zadanego poziomu sygnału lub zmiany kierunku nachylenia
krzywej chromatogramu;
− automatyczne rozpoznawanie statywów do kolektora frakcji na zasadzie identyfikacji
radiowej statywu;
− zabudowany kolektor frakcji z wentylacją i odprowadzeniem oparów, umożliwiający pracę
urządzenia bez wyciągu;
− wprowadzanie danych poprzez graficzny ekran dotykowy LCD zawierający Windows® 10
z pełną klawiaturą QWERTY na ekranie lub gniazdo USB do podłączenia myszy i/lub
klawiatury;
− ekran dotykowy uchylny, kolorowy o przekątnej przynajmniej 10 cali;
− mocowanie kartridży, ekran dotykowy ulokowane z przodu urządzenia w celu zapewnienia
łatwego dostępu;
− certyfikat CE;
− Certyfikat ISO 9001 producenta.
Akcesoria systemu do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD,
o następujących cechach:
− kompresor dostarczający osuszone powietrze do systemu, sterowany przez chromatograf 1 szt.;
− platforma na butelki 4x2,5l - 1 szt.;
− statywy do kolektora frakcji do probówek o wymiarach 18x150 mm, każdy mieszczący
przynajmniej 60 probówek - 2 szt.;
− probówki, 18x150 mm, szkło sod.-wapn., bez obrzeża, okrągłe dno – 500 szt.
− tłok do automatycznego podawania próbek stałych, 15g zawierający 20 szt. podajników i 40
szt. frytów. - 1 szt.;
− pusta kolumna kartridżowa do napełniania, około 12 g - 20 szt.;
− pusta kolumna kartridżowa do napełniania, około 20 g - 20 szt.;
− pusta kolumna kartridżowa do napełniania, około 40 g - 10 szt.;
− pusta kolumna kartridżowa do napełniania, około 80 g - 5 szt.;
− pusta kolumna kartridżowa do napełniania, około 120 g - 5 szt.;
− kolumna kartridżowa Silica 35-45μm, 53-80Å, 500-600m2/g, około 4g - 80 szt.;
− kolumna kartridżowa Silica 35-45μm, 53-80Å, 500-600m2/g, około 12g - 72 szt.;
− kolumna kartridżowa Silica 35-45μm, 53-80Å, 500-600m2/g, około 25g - 36 szt.;
− kolumna kartridżowa Silica 35-45μm, 53-80Å, 500-600m2/g, około 40g - 12 szt.;
− kolumna kartridżowa Silica 35-45μm, 53-80Å, 500-600m2/g, około 80g – 10 szt.;
4. Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą: listopad 2020 r.

Przewidywany termin dostawy przedmiotu zamówienia: grudzień 2020 r.
5. Wymagania względem Oferentów:
Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwią mu realizację
zamówienia na najwyższym poziomie, w tym celu Oferent powinien posiadać doświadczenie
w realizacji zamówień na produkty wskazane w zapytaniu ofertowym.
Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001 producenta.
6. Dodatkowe warunki:
Dodatkowe warunki
1. Oferent, składając ofertę, deklaruje realizację dostawy w terminie nie późniejszym niż 31
grudnia 2020 r.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny,
nieuszkodzony i gotowy do pracy w pełnej funkcjonalności w dniu jego dostarczenia i montażu.
3. Oferent udziela gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej przynajmniej 24 miesiące.
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 dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi
oraz stosowne świadectwa jakości potwierdzające spełnianie stawianych wymagań.
6. Oferent zobowiązany jest przeszkolić wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi
przedmiotu zamówienia.
7. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia realizowana będzie po dostarczeniu przedmiotu
zamówienia, na podstawie faktury VAT. Faktura VAT będzie zawierać termin płatności
nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych.
8. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu
z rozładunkiem i montażem, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi
przedmiotu zamówienia oraz koszty ewentualnej dzierżawy opakowań, Oferent uwzględnia
w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
9. Oferta powinna zawierać pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu
zamówienia potwierdzającą spełnienie wymagań opisu technicznego przedmiotu zamówienia
oraz wymagań technicznych.
7. Zamówienia częściowe i wariantowe:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1. Cena netto – 100% (max. 100 pkt.)
Kryterium 1. Cena netto
K1 = (Co / Cx) x 100 pkt.,
gdzie:
K1 – przyznane punkty za Kryterium 1 dla oferty ocenianej;

Co – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych ofert;
Cx – cena netto oferty ocenianej.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
(max. 100 pkt.). W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych
będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych
punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu
Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
1. zmiana terminu realizacji umowy, w tym 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 przez 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
dotyczących realizacji zamówienia;
3. zmiany dotyczące nazwy i siedziby Zamawiającego lub Oferenta, ich formy organizacyjnoprawnej, numerów kont bankowych oraz innych 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 Dostawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.
10. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
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
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
wskazanych w treści niniejszego zapytania ofertowego..
11. Termin związania ofertą:
Złożone oferty powinny mieć termin obowiązywania nie krótszy niż 30 dni.
12. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze
zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym

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% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
Z poważaniem,

Załączniki:
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

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/ENMIII/2020

pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy…………….......………………………………………….....…………………….
…………………………….…………………......…………………………………………......……….…,
Adres siedziby………………………......…………………………………………......……….……...….
………………………………………………......……………………………………….......……….……,
Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………...
…………………………………………………….…………………………………………….…………..,
Nr tel. - ........................................................., Nr fax - ...............................................................,
Dane Zamawiającego:
NanoSanguis S.A., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na dostawę systemu do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD wraz
z akcesoriami, oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto wynosi: ................................................................................zł),
(słownie:....................................................................................................................................zł)
stawka podatku VAT ......................... %,
kwota podatku VAT ……….......……................... zł,
(słownie:................................................................................................................................... zł)
Cena brutto wynosi:............................................................................... zł,
(słownie:...................................................................................................................................zł),
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi
będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz
czynniki związane z realizacją zamówienia.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie
wszystkie wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

6. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia
pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania zamawiającego.
8. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie podanym w zapytaniu
ofertowym.
9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub
części prac podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/ENMIII/2020

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy:
……………….......………………………………………….....………………………………...
…………………………………………......……………………………………......………….,
Adres siedziby
…………………………......…………………………………………......……….……………..
………………………………………………......………………………………….......……….,
Adres do korespondencji
…………………......…….…………………………………….......………....…………………
…………………………………………………….…………………………………….………,
Nr tel. - ........................................................, Nr fax - ...............................................................,
Dane Zamawiającego:
NanoSanguis S.A., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na dostawę systemu do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD wraz
z akcesoriami, oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
i składam wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
stosownie do art.24 PZP.

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/ENMIII/2020

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Nazwa Wykonawcy:
……………….......………………………………………….....……………………………….
…………………………………………......…………………………………......……….…...,
Adres siedziby
…………………………......…………………………………………......……….……………
………………………………………………......……………………………….......………..,
Adres do korespondencji
…………………......…….…………………………………….......………....…………………
…………………………………………………….…………………………………...……….,
Nr tel. - ......................................................., Nr fax - ...............................................................,
Dane Zamawiającego:
NanoSanguis S.A., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
dostawę systemu do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD wraz
z akcesoriami,
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

