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Zapytanie ofertowe
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dotyczące dostawy materiałów

radioaktywnych

zdmówienie dotyczy dosżawy łnąterźdłów radioakąnllnych do rcdlizącji pąektu,
rekomendowanego do doftnan\owdnia w rąmąch dzialania 1.2 Regionalnego Progrdmu
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-I. NAZWA l ADRES ZAMAW|AJACEGO ORAZ ADRES DOSTAWY

NanoTh€a spółka Akcyjna
NlP:7010520710

REGoN:363012973

adres: ul. Waryńskiego 'I, 00-645 Wa.szawa

Ad.es dostawy
Narodowe centrum Badań Jądrowych, ośrodek Radioizotopów PoLAToM
u]. Andrzeja sołtana 7

o5-4o0 otwock - śWierk

II. OSOBA DO KONTAKTU

Kamil Kopeć

k.koDec@nanothea.com

tel. 79o 829 799

III. TRvB UDzlELAIuł złuówltHlł: zApyTANlE oFERToWE

Sposób ponoszenia wydatków zgodny jest z zasadą konkurencyjności, Zapytanie ofertowe
przygotowano zgodnie z Wytycznymi W zakresie kwalifikowa|ności WydatkóW W ramach
Europejskiego FUnduszu Rozwoju Regionalnego, EUropejskiego FundUszu społecznego oraz
Funduszu Spójności ńa |ata 2014 - 2020.

lv.wspótruy *owNlK zAMóWlEŃ (cPV)

09343000-5 Materiałyradioak§,\łne

V. DATA OGŁOSZEN|A ZAPYTANIA OFERTOWEGO

14.04.2017 r.

vI. TERMlN SKŁADANlA oFERT

26.04.2017 r.
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-VII. SPOSOB SKŁADANIA OFERT

oferty naleźy składać osobiście ]ub listownie na adres Zamawiającego:

NanoThea S.A

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26-04.2017 L do godz.16,!00

lub pocztą elektroniczną na adres k.kopec@nanothea.com

o spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin Wpł}lwu kompletnej oferty do
zamawiają.ego.

VIII. oPl5 PMEDMloTU ZAPYTANlA oFERToWEGo

Dostawa materiałóW radioaktywnych związanych z rca|izacją projektu pt. ,,opracowanie
biopolimerowych nanocząstek do prery4yjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu
prostaty ż Wykorżystaniem radioizotopóW", szczegółowy opis prżedmiotu zamóWienia
podany jest W Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofeńowego, który jest integralną

częścią Zap},łania ofertowego ff  /RPowM/1.2/2017.

Ix. TERMlN REALlzAcJl PRZEDMloTU zAMówlrnln

Dostawy sukcesywne, według harmonogramu ustalonego indlłvidualnie z Wykonawcą W

Umowie o dostawy przedmiotu zamóWienia, W cią9u 17 miesięcy od daty podpisania Umowy
o dostawy przedmiotu zamówienia, Umowa o dostawy przedmiotu zamóWienia powinna być
podpisana przez Wykonawcę iZamaMającego W ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia
wyb,ol\ plzez zamawiaj ącego najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca składając ofertę deklaruje termin reaIizacji dostaw w dniach, któryjestjednym z
kr\,łerióW oceny złożonych ofert, Przez termin realizac.ji dostaw rozumie się maksymalny
zadeklarowany w ofercie czas (określony w dniach) od dnia złożenja przez zamawiaiącego
ZamóWienia na partię dostawy do dnia dostarczenia przez Wykonawcę partii dostawy do
siedziby Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę, oświadcza iż Wraża zgodę na

Umieszczenie W lJmowie o dostawy przedmiotu zamówienia zapisów o nałożeniu na

Wykonawcę kar za przekroczenie zadeklarowanego W ofercie terminu realizacji dostaw, w
Wysokości 10% Wartości zamóWionej partii dostawy za każdy jeden dzień opóznienia w
rea izacji danej partii dostawy,

un:a lUro9ejsks
EU.ópejlkieFLndL5zą

sklkrlrat . i hwestyqjnefl ilr*".,",*, ()anowsze,
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-x. WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

o udzielenie żmóWienja ubiegać się mogą Wykonawcy,

Ustawy Prawo zamóWień publicznych iWobec których

myśl art.24 Ustawy Prawo zamóWień publicznych,

którzy spełnlają \Ą/arunk] art,22 usi. i
brak jest pcdstaw do wyk uczenie li

WARUNKl REALlzAcJl zAMóWtENlA

zamawiaiący zastftega sobie prawo, a Wykonawca Wyraża zgodę na nie\łykorzystanie
pełnego zakresu asortymentowego i ilościowego poszczególnych materiałóW

radioaĘłłnych w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego, Z tyrn

że niewykorzystanie nie moźe być Większe niż 20% pełnego Zakresu

asortymentowego i ilościowego poszczególnych materiałóW radioak§./Vnych_

Dopuszczalne zmiany Wtym zakresie nje stanowi zamiany warunków umowy
Wymagającej formy pisemnej W postaci aneksu.

Materiały radioaktywne, lctórych dostawa stanowi przedmiot zamóWienia, W dniu

dostawy Winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przeż

producenta.

Materiały radioakt],,\łne muszą być fabrycznie nowymi, oryginajnie zapakowanymi
produktami.

Wykonawca W przypadku każdorażowej dostawy jest zobowiązany dostarczyć do
poszczególnych materiałóW radioakt}$/nych stosowne śWiadectwa jakości

potwierdzające spełnianie stawianych Wymagań, jak róWnież W dokumentach dostawy

mUsi być żażnaczony symbol i opis substancj; oraz preparatóW niebezpiecznych,

Zamawiający dopuszcza dostarczanie materiąłóW radioaktywnych o innej pojemności

lUb masie niź te Wskazane W tabelach, jednakże dopuszczalne są ty]ko opakowania
mniejsze, W których łączna ilość odczynnika.jest zgodna z całkowita ilością określona
przez Zamawiającego W tabelach.

Płatność za daną partię przedmiotu żamóWienia rea]izowana 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 płatnoscl nle

króts4y niż 14 dni kalendarzowych.

Wszystkie koszty żWiążane z realizacja dostawy danej partii przedmiotu zamóWienia, W

tym koszty transportu z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego olaż kószly
ewentualnej dzierżawy opakowań, Wykonawca uwzględnia W cenach jednostkowych.

UWAGA: Zamawiająry będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu

na podstawie oświadczenia lub dokumentóW złożony.h plzez Wykonawcę W ninlejsżym

postępowaniu Według reguły - 5pełnia/nie spełnia,

xI.

2.

4.

7.
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3.

5,

6.
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-3, Zamawlający dopL]sżcża możiwość Udżieenia Wyłonlonemu Wykonawcy Zamowlen

użupełn]a]a!Yq[ w wysokości nieprzekraczającej 50% Wartości przedmlotu

/a'o\Ą|e]'a zgod-llh z przedr oteT zaTÓ\Ą'eria,

xII. TERMlN zwlĄzANlA oFERTĄ

'ł]/konav/aa pożostaje zr^,,iązany ofertą przez okres 30 dni, Bleg terminu rozpocżyna 5 ę !!raz
z Lpły\Ą,em terrnjnU składania ofert

xlII. sposós pRzyootowANlA oFERTy

oferta powinna zostać sporządzona na fo.mularzu ofelty (załącznik nr 1 do niniejszego

Zapytania). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert WariantowYg[

oferta powinna być przygotowana według wzoru Formularza ofertowego, będącego
Załącznikiern nr '1 do niniejszego zapytania ofertowego. oferta powinna zawierać komplet
wymaganych załączników, czyli:

. załącznik nr 2 do niniejszego zap}tania ofertowego - oświadczenie oferenta dot.
spełnienia WarunkóW uczestnictwa

. załącznik nr 3 do niniejszego zap}tania ofertowego - oświadczenie oferenta dot.
braku powiązań osobowych i kapitałowych zZamawiającym

. załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego - Formularz cenowy

Brak jaki€gokolwiek z Wyżej Wymienionych elementóW moźe skutkować odrzu.eniem
oferty.

XIV. KRYTER|A OCENY OFERTY ZASADY PUNKTACJI

Przy,łłyborze na,jkorzystnlejszej oferty ZarrraWiający będzle kierował slę następu,jącymj

kl yier]nrn]:

1, cena netto - 80% (max, B0 pkt.)

2, Tern]ln rea iżac.j] dostaw !V dniach - 20% (max. 20 pkt.)

KnJterium 1. cena netto za realizacię dostaw

K1 = (co / cx) x 80 pkt.,

Unia EUropejska
Europejsk]eFuidusz€

slruktural.e i lnweśŁy.yjn€Źl !!ii*".x, {)azowszą,
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-gdzie,.

K1 - przyznane punkty za Kry(erium 'I dla oferty ocenianej;

co - cena netto oferty najniższe.j spośród Wszystkich Ważnych ofert;

cx - cena netto oferty ocenianej.

Krwerium 2. Termin rea|@nia.h - kĄńerium należy rozumieć jako
maksyma|ny źadeklarowany w ofercie czas (określony w dniach) od dnia zlożenia przez
Zamawiającego zamóWienia na partię dośtawy do dnia dostarczenia prżez Wykonawcę
partii dostawy do siedziby zamawiającego.

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

T2 przyznane punkty Za Kryterlum 2 dla oferty ocenlanej;

To iermin rea iżacj] dostaw (W dniach) oferty o na.jkrótszym terminle dostaw (''1, drjć.i]]
5pośród Wsżystkich Ważnych ofert;

Tx termin rea]izacji dostaw (W dniach) oferty ocerianej,

Za ofertę najkorzystniejszą uznana żostanie oferta, która uzyska największą ilośc puiktc,,"
(max, 100 pkt,),

W ce u obllczenla punktóu/ Wynjki poszczególnych działań matematycżnycn i:ęćą
zaokrąg ane do dwóch mie,jsc po przecinku Ub ż Większą dokładnośc ą jesi p -_,

żastosowanlu Wyrnienlonego Zaokrą9|enia nie WystępU.je róźnica W iloścl plz,rzle\ _-|

pUnktóW

Zamawiający udziei] zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszl,stl:.
Wymaganlom przedstawionym W ninlejszym zapytaniU ofertowym ] żostała o(eniona r;,-
najkorzystnlejsza W oparciu o podane kr),łeria Wybort.l,

Xv. U PU BLl czN l EN l E zAPYTAN lA

Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane:

W siedzibie Zamawiającego

Na stronie Zamawiającego tj. WlłW.nanothea.com

Poprzez rozesłanie do min. 3 oferentóW mailowo

XVI. POZOSTAŁE|NFORMACJE

?owzez złożenie oferty oferent wYaża zgodę ńa

oferentóW szczególów oferty, oferent ma prawo

podanie do wiadomośc pozost.ły.l:
nie Wyrazlć zgody na pooa.|e .l.,

Unia Europ€jska
EU.opeFl]e FUidU5żć

st.uktuEhe i hwestycyjne"K7li[,:?"l=.l:". 
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,,.];a.jomoścl szczegółóllr technicznych przedm]otu zamóWienla,

Zeira!!lający zastrzega sobje praWo do:

], zr a , rłaru l,órr Jożie "ria żaT o^ or 
"

]) unleważnlenia postępowania bez podanla przyczyny,

]] n]e Wybrania źadnej Z przedstawjonych ofert bez podania przyczyny,

.ł) pozostawienla bez rozpatrzenla oferty nież9odnej ż wymo9am n nie]szego

żapytanla,
j) Zmiany, na etapie podpisywania i rea]izacjl umowy ż WykonaWcą, warunków

umowy, takich jak W sżczegó ności: termin real]żacji prac, terminy płatnoścl ltp,

\!- i] Zypadku Zaistnienla powyższych oko iczności oferentom nie przysługują źadne
losżcze|]a W sto5unku do Zama\i/lającego,

za...\łlajacy informuje, że postępowanie n ejest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29

siy.żnia 2004[ - Prawo ZarnóWień Pub icżnych, d atego nie jest moż iwe stosowan]e środkóW

oc!,,,oła\i/czy.h okreś onych W tej ustaWle,

zapraszamy do składania ofert

zalaczniki:

Załąażnlk nr 1 - FormU arz ofertowy

zalą.z|lk |.2 ośWiad.Zenie oferenta dot, spełnienia WarunkóW ucżestn]ctwa

żałącznlk nr 3 - ośWladczenie oferenta dot, braku powiązań osobo\,q/ch l

do ,.,o \/, - 'Za-a..aatyt
Zalą.zf,lk |l 4 Szczegółowy opis prżedmiotu zamóWlenia

Załącznlk nr 5 Formu aTż cenowy

PREZES ŻARŻĄDU
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