
Zapytanie ofertowe
nr 2/PO IR 11,.1.1,1 201,6

doty czące wyboru podwykonawcy częśct
prac merytory cznych projektu

Zanóluienie llo!!1czll tL)vbolu pOdlL)uko n )cy :r:lug lltlialuczyth ł runlLlth |lallo7o!1]l?go projektl,

rLbiąlljącegl) się o iofittlnstttt:Ltuie 7L, flll1111,:h l ()si plil,)1,ule1o.ocj ,,I\5!ircie ł'o1L)4d2e}lin pfic B+R",

Dziiltutilr 7.1 ,,Ptojekt!| B+R p łze isi ęlli orsttL," , PDiżinla]lin '1.1,1 ,,tsndlttli11 ptzenlysIoue i ptltce

tozluojoloe rcnliztltunfie l11,zez prżcdsiębiofśt..l)ll" u rlunid1 Pt'ogl'lnru Optrltctljnego l11leliqe tlly Ro...Dój

2011-2a20, Ko kll]s 111,1.1l201b

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NanoThea Spółka Akcyjna



\tP: 70]0520i10

RECON: 3630] 2973

aclres: rLl. \Varlriskiego ], ()0 6,i5 \\hlsza\\ J

II. OSOBA DO KONTAKTU

Kami1 KoPe.

k,koPec@'nanothea,com

tel, 790 t29 799

lTT- TRYB UDZIELANIA ZAMólvIENtł, złpytłNIE oFERToWE

Sposób ponoszr.rria r1,1.r.latkórr, Zllo.]l1),jcst z zas;ld;1 korrk l relltl.jn oŚci. ZaPvtanic.]icrtorie pI7\'!]ok)rtano

ż!iodnie Z \,\'!tycżnymi \\ ZłkIes]e krr,alifjkowalllości lrr,c].:lktjw rr 1illllach EuroPcjskicgo Funduszrt

ltoz\\.ojLL ]te8iLrnaLtle!]O, EuroPejskiego FtLnduszrr Spo}eczne3o or.rz FUndLl\ZLL SpójnoŚci na lata 20l4-2tl20

olir7 \\\,t!cznvmi rl.zlkresie krr,.rlifikolralności lvlrlatkorl !\, |1rlrlach Programu Opelac),jnego 1llteligentn!,

ltozrr,,ó1 201.1 2020.

Iv.WsPoLNY sŁoWNlK ZAMÓWlEŃ (cPv)

;]]00000 UstL]3iL,adahc,€i.kś|elrrnerrta]no-Lozr|o]oh,c

7]l]1{]0Ll3 La|ro]Jtol_\,in€tL5tUgjLJ..1.1!\,cZ€

V. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWECO
22.06.2016

VI. TERMIN 5KŁADANIA OFERT:
29.06.2016 godz. 18.00

vII. sPosÓB SKŁADANIA olERT:

Oiertl,nalez), sklarlać osobiścic lub ljsto\\ ]lie rra ac]res Zamax,bją.ego:

Nłnolhea S,A

ul, \\al\,ńskiego l, 00 6,15 \Vttl,szatla

!\, niePrz(,kraczalnYm lerminic do d niJ 29,t]6.2()ló c1o godz, lS,00

lub Poczli] clektlonicżną na a(]res k,kop..il nirnotllea .onl



O §pełnieniu powższe9o kryterium decyduje termin wpływu korrpletnej oferty do

Zamawiaiącego.

vl]l. oPIs PRZEDMIoTU ZAPYTANlA oFERToWEGo

\\i\ bóI pod\! \,kona\\,c} Uslug barlłw,cz!ch, l!\ ii,!Znn\ .h Z reili7i.'ją Plojcktll pt, ,,BlopLllimertlr.-e

l,t.]11oczą5tkj iako noiniki iżotopÓ1l' pr()mieniot!\ Lir.ż\'.h .]o !\ czcsllL'j diirlinoslvkj noWot1lorów"',

polcgają.tch l1.1 rr,1,,konallill \\ rama.h bad.]]i prżcrrr\slo\\\.h iplae rozx'ojorl'1'c| baclirli zlrakorrania

Iadioi7ok)Penri, bJdilnia czvstości ractioehemicznr,j Zn.rko\anrih nano.żąslek ora7 bJL]Jnia biod}stlfbucji

nnnocząstek in \ iYo na lnnł} m InoL]clrt zwier zec\ nl, !! g l1.1stqpują.ego lakresu:

1, U5ługa badawcza lTi 1: Oplacolvanie metody znakowania nanocząstek izotopem

promieniotWÓrczym, stwolzenie plocedur badawcz},ch oraz systenu kontlo]i rvłaścirvości

radiochemicznvch.

a, Znako§'anie nnnoc7ąslek iZotopem plomieniohvorczvm, L](]L]ór w arunkórt zrri:kcxr anja,

b. C)kreślcnie stnbilnoaLi olrz\,]]],ln\,.h tl d itlktln iugatól.,.

2. Us]uga bndawcza nr, 2| określenie toksvcżnoścj rvyznakoWanych radiokoniugatórv na liniach

kolnórkorwah. i{ybór linii konrórkorry.ch oraz teslu.ytotoks!,cznoś.i, sporządzenje proaedur

badarvczych.

3. Usługa bndawcza nr 3: lvykonanie badania ioksyczności radiokoniugatórv na nralym modelu

zwierzęcynr z l§vkorzystanien zdrolvych zivierząt. tv},bór inodelll zrĄ,ierzęce8o olaz stwoęenie

procedury badalvczej,

4. Usluga badawcza nr, 4: lVykonanie wstępnego badal,ia biodystrybucji radiokoniugató!v na

nlalynl modelu zwierzęcym i rvybranvm lnode]u no!!,ori{onr,

a. Badanie z wykorzystaniem 3 zwierząt 1,1a grupę badanł w 3 punktach czasowych,

5. Usługa badawcza nr. 5i Wykonanie §zerokiego badania biodystrybucii radiokoniugatów na

małl.rn nrodelu zwierzęcym i wybranym modelu nou/otworu.

,] Bicl.rlli,r lll i,lr. na ZWiL,lZętach noWotr!()l(]w!ch l\,6 pLlnktłclr czasorr,r,elr, rrrirrillu m 5

zrv ierząt na kirżdą grupę biril.uą,



IX. TERMIN REALIZACF PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1nlicslącc oLl rlat} podpisania rrnrowl,

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do rrr]ziałrl \\ niniejszyn1 postL]poN,aniu L]oPusż.zone LreLlą Po.lmiotY spe}niające PoniżsżL, ll,irfunki,

Nieslrclnieni-. jnkićgokolW,iek Z niżej !! \,mid,tiollvch \\ nrLLnkót\, skLr(ko\\,nć bq.lżic odrZuceniem oiert\,,

Warunek :l

l,Vykazanie potencjału techniczne8o do realizac]'i plzedmiotu zamówienia

\VaflLtlek uznajc się Za śPclnion\,, x,droL]Ze oś§i.ldc7enjJ oiercnti (Zalącznik nr 2 do ofert),) gi11-

L],.lrn -,,lri ,,.,.lL[', |,l.c LJolri - e t,', ' l',,l i,

. Oferćnt posiada lrclPoślcdnr doslęP L]o ladioizotoPi)r\, \\ \,korzvst},\\,.tnlch m,in, W,rIć.lycvnic

nLlklearnej !!, szczcgólioś.i nicogi.rniczonv d(r5tęp (io ladioizotopó\\ takich jak lutct-177

. ofer_.nt posiaLj,1 rr pelni rr'1,';l,-ls,l,,one pr.lcolr'nle raLliochenicż]lL' dostosor!anc L]o Pl.rc\, ż

ott\,lrl\,fii źró(]lirlIi PromiL-lliol\\,i)re7\ mi t.lkżc L,fiiter! Pl.()Inicnio!1,ania bela takje jak lLltct-

|7i.

. oicrcrrt posiail.r rLrząclzellia .1o b.lL],1ni.l rrlrlajrrości znakowłrria ProdlLktu i cz),ttości

laLliochL-mic7nej W ! żl-tłkoŃ,.rnYLh PlcP.rriloŃ,.

. OiclenL dlsporrrrje w peIni rryp,os:rzon4 i 1iccrlc1,.lllowaną pracorrnią c1o bidań bjocl},§irvbrtcji

PrcPnlat(jWwvżnak(^1an!chlirdioiZok)Po\\ol]ilZl\ielżęt.tch]nbol1rt()rvjil),.h(m!szy),

. Ofcrcnt dysPonuje Pr.rcol\]]ią.1o bi.lJń in \itlo Po\i.].1ajtlra bank kollr'lrek (\\,t},ln clean

. Oferent dysPonujc cerl\iikaiem CNTIr \\ Zakrćsje \l\.lWilrzallia lioiilizatrjw orlz ba.lań

miklobi(]logiczll!cll Po l\\,ierd Znjąc) .h 5lelylność końco!\,eso pr,€pilralu.

. Olerent dvsptlnLrjt- irktualnvnr pozwolL-rien L()knlnL-j Kcllnisji Et},.z]lej L]\, BarlŃ na

z\\,ierż!,tach na okfes rlin 2-1miesięc).

(



Warunek 2

Doświadczenie w realŁacji projektów o zbliżonym charakterze

Doś\Ą,iadczenie rl rcalizac,ji projeklilrl o 7b]iżon}m .halrrktell_. |j, plac bid.!\.zych lub bac]atlczo

lozlrojorrvclr, t\, kti)rvch lJkres pl,zcpr'olradzonlth tc11].tt\'czlrie badilń jesi pokle1\'11y z pIzedrnioten

ninicjszcgo z.]P\.tJnia oicrto\.-L,i]o,

Warunek uznaie się za spełniony, gdy oferent wskaże minimum 1 projekt z podaniem nazvr'y ploiektu,

czasu jego realizacji. oferent może być lidelem bądź partnelem pro]'ekfu. oferent ie§t zobowiązany do

zńąazenia $ftaz z zńącznikiem nl 1- formularzem ofeńowym dokumentóIv potwierdzających

spełnienie kryteńum.

l,VaIunek 3

l'odmioty wykluczone

Z tl(,lżialLL t\, IostęPo\!anju \!,\klLLcżone są li.xllrll1)i\ Pol\iąldncosobo!\Lrikapitir]LrŃ'oZ Znnrr,iającl,m,

lVarunek uznaje się za spełniony, gd1, O1erent podpisze Ośrviadczenie o podmiotach Wykluczonych Wg

zalącznika rTr 2 do ninieiszego zap},tania i zloźv go lvraż z ofertą.

I'rZeż porviązania kaPitaloWe l b osoboive r()zLilllic,i9 rrzłler'rnc po§ią7ani.r międż\,bcncficjentc]n lub

osoba i uPoN,.lźniony i do Znciągallll Zobo\,ią7nli ń imieniu bL-]]eli.jenl.r ]ub osobanri l\vk(nujac\mi W,

j]iielliu bcneii.]enta .ż\,llności Z\\,iąZ,1lle 7 PlZ\ goto\\'itniL'm i prze;.rolraclzcnicn, PfoceduI! wvbotr

\!,vkona!!,cy a |\,vkollatl,cą pcllcgłjąct, rr, szczegllJności lre:

a) Llczeslnicżetllu rv sptilcc jako rlspólnlk spolki tr rr ilncj lLrb spółki osobotrej,

b) posiacleniLL.,o najnlnicj l0 ''. uclzia}ów 1ub ak.li,

c) pelnJenirr iullkcji czlonka organu nidzol.żego ]ub znlząr.lzająct,go, prokLrrenta, pc}noIllocrlikn,

d) PożostaV|anru rr,zxi;pku llalżerlskim. !! stosLlnku Pok]tl!icristri.r 1ub powinowach!a w linii plost(,j,

Pokle\\,ieli5t\Ąa .1fugie8o sto!rnja lLLb Pot\ ino\\actN a dl!!ijego §trlpnia rr 1irliJ boczne] lub !r 5k)sllnku

PrZVsposobienie, opreki lub krrr,.rtcli,



procedurv ich dalszego roz@

xI. TERN{IN ZWIĄZANlA oFEltTĄ

\\i\ kon.rrcil Po/o5tajc ZŃ,iilzillrr oierlą pl/c7 ()klcs ]20 .1rli, Bieg lenninu rcZPoczlnn siq rrraz z upirrr'em

t-.rminLl sk|.]d,rnia oierl,

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OIERTY

(Jiert.r poŃ,illn.r lostać sporządzona na ionnLLlarżu of!'ltv (z.lącznik nr 1 rlcl niLitls-egu z,lpr t.rli.l

of erta nru5i zawierać nastep]]i4ś9qlelq€Ąty:

t, Irehle.]anc iderlt!iikui4cc ofcrclltil (lla7\\,.r, JL]res, l1r NIP),

2, \V\,ccnę \\,5Z\,5lkich LLslug, oferty częŚciowe nie będę rozpatrylvane.

], Datę prz) B,ot()\\ania i iermjrl \\ aźności ofclt\,,

4, Zakres iszczegilłorr,\ oliisu oieroN',llllch uslLrg x'r.rlrraclr oieltr,

5, Cellę cnlko\ itą lleito i brutto uslug]

(l, Okres lc.lliz,l.,ji pl,zcdmiolu (Jlert\,

', 
Dallc osob} d0 lontnklu (iJnię niZ§ isk..,, numcr teiciollLl, .ltllcs eLn.ril),

E, PodPj5 osob), LlPo\ iżni()ne] L]o \ \,st.\\ je]lr.1 oielt\.

Integralnym elenentem oferty (zalącznik nr 1 do niniejszego zapytanił) są:

. poLŃ,ier.lżotlc 7a zgodlrość z or\,8,iilil]em kopie dokLrnlentórl, pol\\,icrLlżaiąc},ch spL,]iiellie

,,,,l,J l\,,,\ -,|,.,,| ,. IPr,,,/Z,|]))., ..,:

. Zalą.Zniknr2*oś\!in.].Zcnicolele]ltnL]ot,sPLłrlien],1 xnrllnkoN,LL.Zesl11i.t\\,a

. Załącżniknr3 oś\\,1.r(lczellic (]i!lent.l .1ot, brakLr pr-,r!iązati osobrlrrlclrikipitnlo\\,},chZ

Zanl,1\!,iając)'1n

Brak jakiegokolrviek z wyżej rvl,mienionych e]enrentów n1oże skutkotVać odrzucenienl oIerty,

X I. KRYTERIA OCENY OFERTY ZASADY PUNKTACJI



I)rZV !\,vbolze najkofzvstnjejszej ofert),Zirmł ,i3111cy bęrlzie kicrolv.rl się nastęPując),l]1krylerir-tnl:

1, cena 100.. (ma\, ]00 }rkt,)

ium 1: cena netto za w'.'konalrie

Wa8a ofety = (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badaneJ') x 100 pkt

surna końcowa punktów przyznanych ofelentowi wynosi mźrx, 100 punktóW.

XTV. UPUBLICZNIENIEZAPYTANIA

Niniejsze zapytanie of ertor4.e zo§tanie opublikowane:

\! 5ie.lżibie Z.rInat\ iaiąccgo

Ne stl ollie Zam.lŃ'iająceEo tj, \V\!,!!,,nanothea.conl

xv. POZOSTAŁE INFORMACJE

PopIZe7 7k)żcnie ofer,t! ofefelrt l\,\,rilżir Zgodę lla po.ialric do rłia.]onroŚci PLrZoStah'ch Oferenkiw

szczególólr,oiclt},, ofel,erlt rna pfil\\,o nie rlr,r.lz]Ć zgodr rrir poLlanie ,:]o wia.lomości .,,_7-,golólr,

techlliCżn! ch pr7edn1iotu zi]mów jerlia,

Zaln;t\\,iirją.) ZastIZega sobic pIaŃ,o doj

l) ri,,l , \. , rl ll, , ,,,l, l, (,l ,,,, l ll",, i,l,i,,

2) Llni!-lĄ,ażllienia postępo\,nniJ,

3) nie wybrania żadnej Z PrZeLlsta\ iol1\,clr olert bez prlrlani.l przl,czynr;

-l) }rożostaNjerlia bez lozpaLrlenia oicl,1v llicZEoLlnejż !\,},mo!]ilInininicjsze8o 7.rPytarli.r,

5) zarlarcla Z \\,\,branvm ofclentem u o\\\,r\'nrunko\\ej nil reali7.lcję Przcdniotll zamtlwjenja,

waho.1żącej !\ życie pod \\arlLnkiem Potipisinia Plżcz Zirnrawiające8o Unloi\,\, o

d o lir. .lnso rt,anie projeklu rr' ramalh poddzj,rlanin 1,1.] ,,BaLlani.r pfzemvsk)\\e i prace

lożlrLiovr,e fea]i7ownne przez plzcLlslęblorsh\a" r! lJmach Progr;nlu Opetacvjnegcl

]ntelii]entn} ltoż\!,ój 20]] 2020. w, r,lmach którego prorr.r,lzolre jest nil,ticjsze Postępo\r,anie

6) 7mian},, nir etaPic porlpisylranil irealJza.ii Llmo!\,\,l W}klrlln\\,cł !!,arUnkóN: umo!\\,, takich

1\
juk



§ sżczegÓ]l1()Ści: tL,llili]1 rc.rliz.]cji pric, lermin} Płahlości itP,

\V prż},pidkU żaisfulienia por\vźs7\,ch ok()licżności a]iclclltom nje Pr7\,słuliują żadne ros7[żenja !v

stosunku do Zilnln\!,i.ljące!;o,

Zaln.lr!jirjąctiniolmUje,żePo§tęP()włlliL,11icj(,stplo\\n!]7oneW,oP;ll.itloust.r\\qZdnitr29stvcznra2ooilr.

Prarvo Zanrów it-rl Public7n\ ch, dlaiego nie jl-st nlożlit\,e slosow,allie śltldkr_jrr, oclw olar\'cżvch określo]rvcl'l

§, tej ustaWi.

NanoThea §póka Akcyina
ul. Ludwika Waryńskiego 1 , 00{,{5 Warsża,lła

NlP: 7010520710 REGoN| 363012973
KRs:0000584108wwwnanothea,com Zapraszamy do składania o{eń

FREZEs Magdalena Janczewska

PTeze§ Zarządu NanoThea s.A.

załaczniki:

. Załą.żnik nr ] iolInLllarż LrfL,fto!\ \

. Zaląc7niknl2 oś\\,indc7c]lje(]iclcnti.lot.spehl]_-ni.r\\dltlltkó§!ic7e5LnictŃ?

. ZalącżnjI 11I3 oś!\,ind.7enje Oier!ntJ dot. bl,lku 1.on iąznli osobo\\,t,.h i kJpjLrł()w),ch z

Z;m;lr iając},1tl

E Mańa Janczewska


