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Zapytanie ofertowe
nr 3/RPOWM/l .212017

dotyczące dostawy odczynników

chem icznych d o s pecja l isty cznych

zastosowań

Zamówienie doty.zlJ| dostou,ly odcrynników .hemicznych do specidlistyczny.h

zastosowdń (dalej zwanych ,,odczynnkdmi .hemźcznymi" do rcolizacji prcjektu,

fekomendowonego do dofinansowania w łomdch dzźdłdnia 1.2 Regionąlnego Pfogfdmu

operacyjnego Województwd Mazowieckiego ną lqtą 2014 - 2020 -,,Dziąłolność
bdddw.zo - lozwajowd plzedsiębiorstw - tyP rojektów - Projekty bądqwczo-

lozwojowe"

fi ili,:*"-x,, *::§i}'ń':,"j,.#: §?(



\\\JOTHEA 

-
1. NAZWA l ADRES zAMAWlAJĄcEGo

NanoThea spółka Akcyjna
NlP:7010520710

REGoN: 363012973

adres: ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

II. OSOBA DO KONTAKTU

Kamil Kopeć

k.kogqe@_n3!9thca{9m

te|. 79o 829 799

III. TRyB UDzlELAlrllł znrvlówltnln: zApyTANlE oFERToWE

sposób ponoszenia WydatkóW zgodny jest z zasadą konkurencyjności, Zap},tanie ofertowe

przygotowano zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności WydatkóW W ramach

Europejskjego Funduszu RozwojU Regionalnego, Europejskiego FUndUszu społecżnego oraz

FUnd uszu spójności na ]ata 2014 - 2020.

tv,wspólruv srowNlK zAMóWlEŃ (cPV)

33696300 8

33696500 0

odczynnik chern]cżne

odczynniki aboratoryjne

V. DATA OGŁOSZEN|A ZAPYTANIA OFERTOWEGO

14.04.2017 t.

vl. TERM|N SKŁADANlA oFERT

o8-o5.2o17 r-
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sposós sxrlołl.llA oFERT

oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

NanoThea s.A

ul. Waryńskiego 1, 00 645 Warszawa

W nieprz€kraczatnym terminie do dnia 08.05.2017 r. do godz, 16:00

lUb pocztą elektroniczną na adres k,kopec@nanothea.com

o spełnieniu powyźsz€go kryterium decyduje termin Wpływu kompletnej oferty do

zamawiającego.

\rT]T- oPls PRZEDMloTU ZAPYTANlA oFERToWEGo

Dosta\ła odczynn]kóW chemicznych związanych z rea|'zaclą projektu pt, ,,opracowanie

blopo imerowych nanocżąstek do precyzyjnej dia9nostyki oraz celowanej terapii nowot\,!oru

prostaty ż Wykorzystan]em radioizotopów", Dostawy odczynnlków chemicznych, będące

.lzedrr]otem zapytanla ofertowego, podzie one są na ll źadaniaI

o Zadanle ] Dostawa speq,4]cznych blałek celujących,

. Zadan e LL, Dostawa odczynn]kóW che atu,jących jony meta i.

U

3 dnl roboczvq!rcd qtIZYm_ą!€ pq Y6zqLulo9!!

Z powodu Wysokiego potencjału komercjalizacyjnćgo projektu badawczego na potrżeby

którego realizowane jest po!Ą,yżsże zap}łanie ofertowe, szczegółowy opis zamÓWienia nie

filoże zostać upubliczniony. Naruszenie tego Wymogu może uniemożliwić realizację

żałożonych w projekcie wskaźników

Ix. TERMlN REALtzAcJl PRZEDMloTU zAMówlrnlł

Dostalty sukcesywne, według harmonogramu ustalonego indyłvidualnie z Wykonawcą w

Umowie o dostawy przedmiotu zamóWienia, W ciągu 'I7 miesięcy od daty podpisania Umowy

o dostawy przedmiotu zamóWienia. LJmoWa o dostawy przedmiotu ZamóWienia powinna być

vl1,

rmLnle

F!ndUsze
al.|.o pejskje §)azow_lze. *::}i[T,fi?",T.ifi E \



podpisana przez Wykonawcę i zamawiającego W ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia

\,!yboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty-

Wykonawca składając ofeńę dek|aruje termin realiza.ji dostaw W dniach, k!óry jest jednym ż

kryterióW oceny złożonych ofert. Przeż termin realizacji dostaw rozumie się maksymalny

żadeklarowany W ofercie czas (określony w dniach) od dnia złożenia wzez zamawlającego

zamóWienia na partię dostawy do dnia dostarcżenia przez Wykonawcę partii dostaury do

siedziby Zamawiającego, Wykonawca składając ofertę, ośwladcza iż Wyraża zgodę na

Umieszczenie W Umowie o dosta\ey przedmiotu zamóWienia zapisów o nałożeniu na

Wykonawcę kar za przekrocżenie żadeklarowanego w ofercie terminu realizacji dostaw W

wysokości 107o Wartości ZamóWionej partii dostawy za każdy jeden dzień opóźnienia w

realizacji danej partii dostawy,

x. WARUNK| UDzlAŁU W PosTEPoWANlU

o udzie|enie zmówienia Ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają Warunki art.22 Ust, 1

Usta\Ąy Prawo zamóWień publicznych i Wobec których brak jest podstaw do wykluczenia w

myśl art.24 Ustawy Prawo zamóWień pUblicżnych-

UWAGA: Zamawiający będzle ocenlal spełnienie WarUnkóW udżiałU W posiepcł:r !
na podstawie ośWiadczenia iub dokumentóW zlóżonych plzez Wykonawcę \r'] nlniej9]_ri.

postępowaniL] Według reguły, spełnia/nle spełnia,

WARUNKl REAL|zAcJl zAMóWlENlA

zamawiaiący zaslrzega sobie prawo, a Wykonawca Wyraża zgodę na nie\łykorzystanie

pełnego zakresu asor§/mentowego i ilościowego poszczególnych odczynnikóW

chemicznych W zależności od fakrycznego zapotrzebowania Zamawiającego, z tym ze

niewykorzystanie nie może być Większe niż 20ó/ó pełff'go zaklesu asortymentowego i

ilościowego poszczególnych odcżynników chpmicznych. Dopuszczalne zmiany w tym

zakresie nie stanowi zamiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej

W postacianeksu.

odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi prżedmiot zamóWienia, W dniu

dostawy Winny mieć nie mniej niż 7570 okresu przydatności określonego przez

producenta.

odczynniki chemiczne muszą być fabrycznie nowymi, oryginalnie zapakowanym]

produktami,

Wykonawca W przypadku każdorazowej dostawy jest żobowiązany dostarczyć do

poszczególnych odczynnikÓW chemicznych stosowne Świadectwa jakości

potwierdzające spełnianie stawianych Wymagań, jak róWnież W dokumentach dostawy

mLsi byc zaznaczony sy"rbol i opis subsLancji o"aż prepa,atóW riebezpiec/ny(l^,

xI.
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7.

Zamawialący dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemnoś.i

lub masie niż te Wskazane W tabelach,.jednakże dopuszczalne są tylko opakowania

mniejsze, W których łączna ilość odczynnika jest zgodna ż całkowita ilością określona

pftez zamawiaiącego W tabelach.

Płatóość za daną partię przedmiotu zamóWienia realizowana będzie z dołu, na

podstawie faktury VAT Wystawionej po dacie dostarczenia danej partii przedmiotu

zamówienia do siedziby Zamawiającego, Faktura VAT dotyczyć będzie płatności

jedynie za daną partię przedmiotu zamóWienia i będzie zawierać termin płatności nie

krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

Wszystkie kosziy ZWiązane ż realizacja dostawy danej partii przedmjotu zamóWienia, W

tyrn koszty transportu z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego oraz koszty

ewentualne.j dzierźawy opakowań, Wykonawca uwzględnia w cenach jednostkowych,

Zamawjający dopuszcza moźliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień

uzupełniaiacvch. w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości przedmiotu

zamowienia zgodnych Z plzedm'oterr żamÓWienia,

xII. TERMlN zWlAzANlA oFERTA

Wykona,,vca pozostaje zw]ązany ofertą prżeż okres 30 dnl, Bieg termlnu rozpo(Zyna sie WraZ

z Jpływem terminu składanla ofert,

XIII. sPosóB PRzYGoToWANlA oFERTY

oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do ninie.jszego

zap}łania). Zamawiajacv dopuszcza składani zgodnie Z częściami

Zadaniami, określonymi przez Zamawiającego W Załączniku nr 4 do niniejszego Zap},łania

ofertowego. Zamawiajaly llje dopuszcza s Przedmiot

ZamóWienia został podzielony na dwa odrębne Zad6nia, Każdy z Wykonawców może złożyć

tylko jedną ofertę na .jedno Zadanie, ofertę na ki]ka Zadań lub na wszystkie Zadania

zamóWienia. Zamawiająry dokonuje \Ąyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdego z

Zadań zamóWienia. Każdę z zadań zamóWienia zostało oznaczone q4rą rzymską od l

(oznacza pielwsze zadanie zamówienia) do ll (oznacza drugie Zadanie zamóWienia).

oferta powinna być przygotowana według wzoru Formularza ofertowego, będącego

zalączńikień nr 1 do ninie.jszego zapy(ania ofertowego. oferta powinna żawierać komplet

!łyma9anych ZałącżnikÓW czyli:

. zalącznik ńr 2 do niniejszego żapytania ofertowego - oświadczenie oferenta dot.

spełnienia warunków ucżestnictwa

FUndUsze
E!ropejśkie ()azowsze. -i,=:-i:;=,!": E
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-Załącznlk nr 3 do ninlejsżego zapytania ofertowego - ośWladczenie oferenta dct,

braku powiązań osobowych l kapitałowych Z Zamawiającym

Formu arz cenowy (udostępniony dla Wykonawcy po podpisan U Umowy o

żachowanlu poufnoścl

Brak jakiegokolwiek z wyżej lvymienionych elementóW może skutkować odrzu.eniem
oferty.

XIV. KRYTER|A OCENY OFERTY ZASADY PUNKTACJ|

Plzy wybolze najkorzystnlejszej oferty Zamalviający będzje kierował slę nasiępNj?.!,-"],

kryterlaml:

1, cena netto,80% (max,80 pkt,)

2. Termln rea izacji dostaw W dniach 20% (max, 20 pkt,)

Kr}Ńerium 1. cena netto za realizacje dośtaW

Kl = (co / cx) x 80 pkt.,

gdzie:

K] - pr4yznane punkty za Kr},łerium 1 dla oferty oceniane.j;

co, cena netto oferty najniższej spośród wszystkich Ważnych ofert;

cx, cena netto oferty ocenianej.

Kryterium 2. Termin realizacii dostaw W dnia(h - kr)derium naleł rozumieć jako

maksymalny zadeklarowany w ofercie czas (określony w dniach) od dnia żłożenia przez

zamawiającego zamówienia na Partię dostalvy do dnia dostarcż€nia przeź Wykonawcę
partii dostawy do siedżiby zamawiającego,

T2 = (To ,/ Tx) x 20 pkt.,

gdzie:

T2 , prz}.znane punkty za Kryterium 2 dla oferq/ ocenianej;

To - termin realizacji dostaw (W dniach) oferty o najkróts4ym terminie dostaw (W dnia.h)

spośród wszystkich ważnych ofert;

Tx - termin realizacji dostaw (W dniach) oferty ocenianej.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która

(max, 100 pkt.).

W celu obliczenia punktów wyniki posżcżególnych

uzyska najwlększą ] ość punktó\ł

działań matematycżnych bę.]ą

*:Hiill?ifi,:,,fi §,-"-ŹlilĘ:. ()azowtze,
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-zackrąg|ane do dlvóch miejsc po przecinku ub z W]ększą dokładnością, jeśli przy

ż3ltosov/anl! Wymlenionego żaokrą9lenla nie Występuje różnlca w llości plzyznafiych

p!]n KtórV.

Zan]aV/lający udzlell żarnóWienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada Wszystk]m

!,/yi.aganlom prżec]stawlonyrn W ninjejsżym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako

najko.żyst|]iejsza W oparclu o podane kryterja Wyboru,

xV. UPUBtlczNlENlE zAPYTANlA

Niiriejsze zapytanie ofeltowe zostanie opublikowane:

W siedzibie Zamawia,jącego

Na stronie Zamawiającego tj, WWW.nanothea.com

Poprzeż rozesłanie do min.3 oferentóW mailowo

x\ l. PozosTAŁE lNFoRMAGJE

Powzez zlożenie oferty oferent Wyraża zgodę na podanie do Wiadomości pozostałych

oferentóW szczegółóW oferty. oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do

wiadomości szczegołów technicznych prżedmiotu zamóWienia,

Za.-e\"riający zastrżega soble prawo do:

l) zmlany warunków udż]elen]a zamówienla,

]) un]eważnlenia postępowanla bez podanla przyczyny,

3) nie Wybrania żadnej z przedstawlonych ofert bez podania przyczyny,

-+) pozośtaWlenia bez rożpatrzenia oferty n]ezgodnej ż Wymogaml niń e.]szego

Zapytania,

5) zmiany, na etape podpisywania i reaizacjl umolvy z Wykonawcą, WarunkóW

un,]owy, taklch jak W sżcżególnoścli termin rea izacj] prac, terminy płatności itp,

' plżypadku zaistnienla powyższych oko iczności oferentom nle przysługują żadne
,osżażen]a W slosunkL] do ZamaW]ającego,

Z.ma!^,,]ający lnformuje, ze postępov,/anie nle jest prowadżone W oparciu o ustawę z dn]a 29

sly.znla 2O04r, , Prawo Zamówleń PUb icznych, d atego nie jest moż iwe stosowanle środkóW

caWoła\,,/czych okreś onych W tej ustaW]e,

Unia aUropej5ka
Elrop€j]kje FundUszć

st.u ]ćU la lne i hwe9tv.Vjnefl ili*",",,x, 
()anowszą
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zapraszamy do składania ofert

PREZES ZARąDU

,dalena Malia Janczewsk 
)

załaczńiki:

załącznik fi 1- Formulalz ofertowy

Załącznik nr 2 - ośWiadczenie oferenta dot, spełnienia warunków uczestnictwa

załącznik nr 3 ośWiadczenie oferenta dot. braku powiązań osobowych i

kapitało!Ąych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Umowa o żachowaniu poufności

FUndusze
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