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Zamówienie dotycry dostawy odczynników chemicznych, biochemicznych i
mikrobiologicznych do realżacji pĄektu, rekomendowonego do dofinansowania w
ramach działanid 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lota 2014 - 2020 - ,,Działalnośćbadawczo - rozwojowa
przedsiębiorstw - Ęp pĄektów - PĘekĘ badowŁo-rozwojowe"
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NAZWA l ADRES zAMAWlAJĄcEGo

NanoThea Spółka Akryjna

-

NIP: 7010520710

REGON:363012973
adres: ul. Waryńskiego 1,00-645 Warszawa

II. OSOBA DO KONTAKTU
Kamil Kopeć
k.kopec@nanothea.com
te|.790 829 799

III. TRYB uDz!ELANlA zAMóWlENlA: ZAPYTANlE oFERToWE
Sposób ponoszenia wydatków zgodny jest z zasadą kon kurencyjności. Zapytanie ofertowe
przygotowano zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwa |if ikowa Inościwydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 - 2O2O.

N.WSPÓINY sŁoWNlK zAMÓWlEŃ (cPV)
33696300-8

Odczynniki chemiczne

33696500-0

odczynniki laboratoryjne

V.

DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

14.04.2017

r.

vI. TERMlN SKŁADANlA oFERT
OĄ.O5.2O17 r.
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sposóe sKŁADANlA oFERT
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Oferty nalezy składać osobiścielub listownie na adres Zamawiającego:

-

NanoThea S.A
ul. Waryńskiego 1,00-645 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2017 r. do godz. 16:00
lub pocztą elektroniczną na adres k.kopec@ nanothea.com
O spełnieniu powyższego kryterium deryduje termin wpływu kompletnej oferty do

Zamawiającego.

VIII.

oPls PRzEDMloTU ZAPYTAN|A oFERToWEGo

Dostawa odczynników chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych związanych z
reaIizacją projektu pt. ,,Opracowanie biopoIimerowych nanocząstek do precyzyj nej
diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów".
Dostawy odczynników chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, będące
przedmiotem zapytania ofertowego, podzielone są na Vl zadań. Szczegołowy opis
przedmiotu zamówienia podanyjest w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
który jest integraIną częściąZapytania ofertowego nr Z/RPOWM/I.2/2017 .
Ix. TERMlN REALlzAcJl

PMEDMloTu zAMóWlENlA

Dostawy sukcesywne, według harmonogramu ustalonego indywidualnie z Wykonawcą w
Umowie o dostawy przedmiotu zamówienia, w ciągu 17 miesięcy od daty podpisania Umowy
o dostawy przedmiotu zamówienia. Umowa o dostawy przedmiotu zamówienia powinna być

podpisana przez Wykonawcę

i

Zamawiającego w ciągu 30 dni ka|endarzowych od dnia

wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca składając ofertę deklaru.je termin rea|izacji dostaw w dniach, który jest jednym z
kryteriów oceny złożonych ofert. Przez termin rea|izacji dostaw rozumie się maksymalny
zadeklarowany w ofercie czas (okreś|ony w dniach) od dnia złożenia przez Zamawiającego

zamówienia na partię dostawy do dnia dostarczenia przez Wykonawcę partii dostawy do
siedziby Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę, oświadcza iż wyraża zgodę na
umieszczenie w Umowie o dostawy przedmiotu zamówienia zapisów o nałożeniuna
Wykonawcę kar za przekroczenie zadek|arowanego w ofercie terminu realizacji dostaw w
wysokości 10% wartościzamówionej partii dostawy za każdy jeden dzień opóźnienia w
rea Iizacji

danej partii dostawy.

x. WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

B

O udzielenie zmówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.
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Ustawy Prawo zamówień pubIicznych i wobec których brak jest podstaw do wyk|uczenia w
myś|art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA: Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu
na podstawie oświadczenia lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu według reguły - spełnia/nie spełnia.

xI.
1.

WARuNK! REALlzAcJl zAMóWlENlA
Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na niewykorzystanie

pełnego zakresu asortymentowego i iIościowego poszczególnych odczynników
chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych w zaIeżnościod faktycznego
zapotrzebowania Zamawiającego, ztym że niewykorzystanie nie może być większe niż
20% pełnego zakresu asortymentowego ii|ościowego poszczególnych odczynników
chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych. DopuszczaIne zmiany w tym
zakresie nie stanowi zamiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej
w postaci

a

neksu.

Odczynniki chemiczne, biochemiczne i mikrobio|ogiczne, których dostawa stanowi
przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu
przydatności okreś|onego przez producenta.
3.

Odczynniki chemiczne, biochemiczne

i

mikrobioIogiczne muszą być fabrycznie

nowymi, oryginalnie zapakowanymi produktami.
4.

Wykonawca

w przypadku

każdorazowej dostawy jest zobowiązany dostarczyć do

poszczegó|nych odczynników chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych
stosowne świadectwajakościpotwierdzające spełnianle stawianych wymagań, jak
również w dokumentach dostawy musi być zaznaczony symbol i opis substancji oraz
preparatÓW niebezpiecznych.

5.

Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych, biochemicznych i
mikrobio|ogicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach,

jednakże dopuszczalne są tylko opakowahia mniejsze,

w

których łączna iIość

odczynnika jest zgodna z całkowita ilościąokreślonaprzez Zamawiającego w tabelach.

Płatnośćza daną partię przedmiotu zamówienia 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 płatnościnie
krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

]. Wszystkie koszty związane z realizacla dostawy danej partii przedmiotu zamówienia, w
tym koszty transportu z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego oraz koszty
ewentualnej dzierżawy opakowań, Wykonawca uwzględnia w cenach jednostkowych.
8.

fl

ZamawiĄący dopuszcza moż|iwośćudzie|enia wyłonionemu Wykonawcy zamówień
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uzupełniajacych. w wysokości nieprzekraczającej
zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia.
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50o/o wartoŚci przedmiotu

TERMIN zWlĄzANlA oFERTĄ

Wykonawcapozostajezwiązanyofertąprzezokres30dni.Biegterminurozpoczynasięwraz
z upływem terminu składania ofert.

XIII.

SPOSÓB PMYGOTOWAN|A OFERTY

oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania). Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert cześciowych, zgodnie z częściami zadaniami, określonymi przez zamawiającego w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania
przedmiot
ofertowego. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
zamówienia został podzielony na sześćodrębnych zadań. każdy z wykonawców może złożyć
ty|ko jedną ofertę na jedno zadanie, ofertę na kiIka zadań lub na wszystkie zadania
z
zamówienia. zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejsze.j odrębnie d|a każdego
Zadań zamówienia. Kazde z Zadań zamówienia zostało oznaczone cyfrą rzymską od l
(oznacza pierwsze zadanie zamówienia) do vl (oznacza szóste zadanie zamówienia).

Oferta powinna być przygotowana według wzoru Formularza ofertowego, będącego
,1
załącznikiem nr do niniejszego zapytania ofertowego. oferta powinna zawierać komplet
wyma

.

nych zał ączników, czylr.
_ oświadczenie oferenta dot.
załączntk n r 2 do niniejszego zapytania ofertowego

ga

c

spełnienia warunków uczestnictwa
_
załączniknr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oświadczenie oferenta dot.

c

braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertdwego - Formularz cenowy

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem

oferty.

XIV.

KRYTERIA OCENYOFERTY ZASADY PUNKTACJ]

przy v,lyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1

.

2.

fl

cena netto - 80% (max. 80 pkt.)
Termin realizacji dostaw w dniach - 20% (max. 20 pkt,)
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Kr)ńerium 1. Cena netto za realizację dostaw

Kl

=

(ColCx) x80 pkt.,

gdzie:

- przyznane punkty za Kryterium 1 dla oferty ocenianej;
Co - cena netto oferty najniższej spoŚród wszystkich ważnych ofert;
Cx - cena netto oferty ocenianej,
K']

Kryterium 2. Termin realizacji dostaw w dniach

-

krlńerium należy rozumieć jako
maksymalny zadeklarowany w ofercie czas (określonyw dniach) od dnia złożenia przez
Zamawiającego zamówienia na partię dostawy do dnia dostarczenia przez Wykonawcę
partii dostawy do siedziby Zamawiającego.
T2 = (To / Tx) x 20 pkt.,
gdzie:

r2 - plzyznane punkty za Kryterium 2 d|a oferty ocenianej;
To - termin realizacji dostaw (w dniach) oferty o najkrótszym terminie dostaw (w dniach)
spośród wszystkich ważnych ofert;
Tx

- termin realizacji dostaw

(w dniach) oferty ocenianej.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilośćpunktów
(max. 100 pkt.).

W celu

obliczenia punktów wyniki poszczegó|nych działań matematycznych będą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością,jeśliprzy
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilościprzyznanych
punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytiniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

xV.

UPuBLlczNlENlE ZAPYTAN!A

Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane:
W siedzibie Zamawiającego
Na stronie Zamawiającego tj. www.na nothea.com
a

fl

Poprzez rozesłanie do min. 3 oferentów mailowo
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XVI.

POZOSTAŁE INFORMACJE

-

Poprzez złożen|e oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
oferentów szczegółów oferty, oferent ma prawo nie wyraziĆ zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

l)

2)
3)
4)

zmiany warunków udzielenia zamówienia,
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej
zapytania.

5) zmiany, na etapie podpisywania

i

realizacji umowy

z

wymogami niniejszego

z

wykonawcą, warunków

umowy, takich jak w szczególności: termin realizacji prac, terminy płatnościitp.

W

przypadku zaistnienia powyższych okoIiczności Oferentom nie przysługują zadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29
stycznia 20O4r. - Prawo Zamówień Pub|icznych, d|atego nie jest możliwe stosowanie środków
odwoławczych okreś|onych w tej ustawie.

NanoThe: L pć,iil -" ,Ąkcyjna
ul. LUdWika WaryńSkieJo
00-645 Warszawa
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Zapraszamy do składania ofert

NlP: 7010520710 FiiGoN| 363012973
KRs: 0000584108
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- Formu|arz ofertowy
2 - oświadczenie oferenta dot. spełnienia warunków uczestnlctwa
3 - oświadczenie oferenta dot. braku powiązań osobowych i

Załącznik nr 1

załącznik nr
załącznik nr

kapitałowych z Zamawiającym

załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Formu|arz cenowy
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