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PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT ZŁOZONYCH W RAMACH

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/RPOWM/1.2|20L6

dotyczącego wyboru podwykonawcy części usług badawczych planowanego projektu,

ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania1,2 Regionalnego programu

Operacyjnego Wojew ództwaMazowieckiego na lata ż01"4_2ożo, ,,DzińaLność badawczo _

rozwojowa przedsiębiorstw _ typ projektów _ projekty badawczo_rozwojowe"
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I. SPOSÓrUPUBIICZNIENIAZAPYTANIAOFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWMI1,.2120L6 zostało upublicznione w następuiący sposób:

. w dniu 23 maja 20'16 roku opublikowano treść zapytania ofertowe8o wraz z zŃącznkami

dla oferentów na stronie intemetowej Zamawiającego - htĘ://nanothea.com/euprojects/

. w dniu 23 maja201,6 roku opublikowano treść zapytania ofertowe8o wtaz załącznikami dla

oferentów w siedzibie Spółki, w miejscu ogólr.odostępnym dla oferentów

. w dniu 23 maja 2016 roku przestano 2 zapytańa ofertowe do następujących oferentów:

i) Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, Ludwika

Pasteura 54, 02-093 Warszawa, ii) Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodek

Radioizotopów POLATOM, Andrzeja Sołtana7, 05-400 Otwock, na podstawie

wcześniejszego rozeznania rlmku pIzeprowadzonego przez Zamawiającego

zidentyfikowanych jako możliwych oferentów.

il. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert rozpoczS się w dniu 24 maia 2016 roku, a zakończył - zgodnie z treŚcią

zapytania ofertowego - 31 maja 201,6 roku o godzinie T2:00.

ilI. FORMA SKŁADANIA OFERT

Z amawiai ący przewidział następuj ące spos oby skła dania o f ert:

. osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Waryńskiego 1,,00-645 Warszawa

o listownie na adres Zamawiającego: ul. Waryńskiego 1,,00-645Warszawa

o pocztąelektronicznąna adres k.kopec@nanothea.com

IV. WYKAZ ZŁOZONYCH OFERT

Lp. Nazwa oferenta Data wpłynięcia oferty Sposób złożenia oferty

1, Narodowe Centrum Badań Jądrowych |lt.OS.ZOrc r. godz.

OśrodekRadioizotopówPOLATOM j11:30

AndrzejaSołtana 7, Os-4}}Otwock l

osobiście w siedzibie
Zarnawiającego

NANOTHEA S.A. K {*/
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V. SPEŁNIENIE WłnUNXÓW UCZESTNICTWA PRZEZ POSZCZECÓINYCH

ornnENrów

Zarnawiający w zapytaniu ofertowym zdefiniował 3 warunki uczestlrictwa w składaniuofert,wraz

ze szczegółowym opisem przesłanek pozwalających na speŁrienie warunków:

Warunek 1

Wykazanie potencj afu technicznego do rcalizaĄi przedmiofu zamówienia

Warunek 2

D oświa dczenie w r e aliz aĄi proj ektów o zbliżony m char akterze

Warunek 3

Podmioty wykluczone

Komisja oceniająca oferĘ dokonała analtzy przedłożonych ofert, dokonując oceny speŁrienia przez

oferentów warunków uczestnictw a jak p oniżej (,,spetria " f ,,tlie speŁria" )

VI. OCENA OFERT POD KĄTEM KRYTERIOW WYBORU OFERTY

Komisja dokonała oceny przedłożonych ofer| dokonujac oceny wg kryteriów umieszczonych w

zapytaniu ofertowym, tj. :

1. Cena netto za ofertowanego usfugi -80% (max. 80 pkt.) - KRYTERIUM 1

2. Doświadczenie w reallzacji grantów l wspołpracy rniędzynarodowej z zakresu badń nad

nowymi radiofarmaceutykami -20% (max. 20 pkt,) - KRYTERIUM 2

Lp. Nazwa oferenta Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 uzasadnienie

1 Narodowe centrum
Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów
PoLAToM
Andrzeja Sołtana 7, 05-

400 Otwock

speŁria spehria spehria

NAN{OTHEA s.A.
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Lp. Nazwa oferenta KRYTERIUM 1 KRYTERIUM 2 RAZEM PUNKTY

1 Narodowe Centrum Badań

}ądrowych Ośrodek
Radioizotopów POLATOM
Andrzeja Sołtana 7, 05-400

Otwock

B0 20 100
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Uzasadnienie oceny przedłożonych ofert:

1,. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Andrzeja Sołtana

7,05-400 Otwock

Kryterium 1: Cena netto za w}rkonanie zamawian}zch usfu8

Waga oferty = (cena netto oferty najtńszej l cenanetto oferty badanej) x 80 pkt

Waga oferĘ = (240 000 zł l 240 000 zł) x 80 pkt : 80 pkt

Punkty przyzrrane przez komisję oceniająca: 80 pkt

badń nad nowymi radiofarmaceutykami

brak udziafu w grantach - 0 pkt

udziaŁw 1,-2 grantach - 5 pkt

udziałw 3-4 grantach - 10 pkt

udziałw 5 grantach - 15 pkt

udziałw więcej nń5 grantach - 20 pkt

Punkty przyzrrane przezkomisję oceniająca na podstawie oświadczenia oferenta: 20 pkt

VII. WSKAZANIE WYBORU OFERTY WRAZ ZUZASADNIENIEM

Majac na uwadze speŁrienie / niespeh-rienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz

przylęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca złożone projekĘ wybrała Ofertę

Narodowego Centrum Badań }ądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Andrzeja Sołtana 7,

05-400 Otwock.

NANOTHEA S.A. d( tł{,(j
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Oferent Narodowe Centrum Badń Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Andrzeja

Sołtana 7,05-400 Otwock, spehria wszystkie trzy warunki uczesfurictwa:

2. Wykazanie potencj afu technicznego do realizaĄi przedmiotu zamówienia

3. Doświadczenie w realizaĄi projektów o zblżonym charakterze

4. PodmioĘ wykluczone

Oferent Narodowe Centrum Badń Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Andrzeja
Sołtana 7,05-400 Otwock, uzyskał maksymalr:rąrnożIlwą punktację (100 punktów) w ramach
ocenianych kryteriów. Komisja oceniająca przyznała punkty oferentowi zgodnie z ponższym
uzasadnieniem:

Kryterium 1: Cena netto za wykonanie zamawianych usfug

Waga oferty: (cena netto oferĘ najtańszej / cena netto oferĘ badanej) x 80 pkt

Waga oferty : (240 000 zł l 240 000 zł) x 80 pkt : 80 pkt

PunkĘv przyznane przez komisję oceniająca: 80 pkt

Kryterium 2: Doświadczenie w realizacji grantów l wspoĘracy międzynarodowej z zakresll badań

nad nowymi radiofarmaceutykami

brak udziafu w grantach - 0 pkt

udziałw 1,-2 grantach - 5 pkt

udziałw 3-4 grantach - 10 pkt

udziałw 5 grantach - 15 pkt

udziaŁ w więcej niżS grantach - 20 pkt

Purrkty prz}zznane przez komislę oceniająca na podstawie oświadczenia oferenta: 20 pkt

Vm. DATA SPORZĄDZENIA WRAZ Z PODPISEM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

PREZES ZARZĄPIJ

i#ł,{,k** b*( W31 maja 201,6 r.

i podpis osoby upowaznionej

Ix. ZAŁĄCZNIKI

zapytania na stronie internetowej,1. Potwierdzenie publikacji

NANOTHEA S.A.

na której było umieszcza7le
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zapytanie ofertowe,

2.Złożone oferĘ,

3. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferĘ

podpisane przez beneficjenta lub osoby upowaznione do zaciąganta zobowiry,ań w imieniu

beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przy1otowaniem i

ptzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także reallzagą lub zmianami umowy

zawartej z wykonawcą.

NanoThea Spółka Akcyina
ul, Ludwika Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

NlP: 7010520710 REGON: 363012973
KRS:0000584108

www.nanothea.com
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