
 
  

POIR.01.01.01-00-0123/16	pn.	„Rozwój	selektywnej	terapii	endometriozy	opartej	na	mesoprogestagenach.” 
 

Strona	|	1 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ZAPYTANIE	OFERTOWE	NA	DOSTAWY	SUROWCÓW,	POŚREDNIKÓW	REAKCJI,	

ROZPUSZCZALNIKÓW,	KATALIZATORÓW	ORAZ	ZAOPATRZENIA	DO	PRAC	ANALITYCZNYCH	NA	
POTRZEBY	BADAŃ	REALIZOWANYCH	W	PROJEKCIE.	

Sprawa	ZO-02-2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 
  

POIR.01.01.01-00-0123/16	pn.	„Rozwój	selektywnej	terapii	endometriozy	opartej	na	mesoprogestagenach.” 
 

Strona	|	2 

 

	
Przystępując	 do	 realizacji	 zadania	w	 ramach	 projektu	 nr	 POIR.01.01.01-00-0123/16	 pn.	 „Rozwój	
selektywnej	 terapii	 endometriozy	 opartej	 na	 mesoprogestagenach.”,	 zapraszamy	 do	 złożenia	
oferty	 na	 dostawy	 surowców,	 pośredników	 reakcji,	 rozpuszczalników,	 katalizatorów	 i	 pozostałych	
substancji	 oraz	 zaopatrzenia	 do	 prac	 analitycznych	 na	 potrzeby	 syntezy	 substancji	 aktywnej	 na	
potrzeby	badań	realizowanych	w	projekcie.	

	

I. ZAMAWIAJĄCY:	
Evestra	Onkologia	Sp.	z	o.o.,	z	siedzibą	w	Łodzi	przy	ul.	Jana	Muszyńskiego	2	lok.	3.22,	poczta	
90-151	 Łódź,	 KRS	 0000544596,	 NIP	 5311691730,	 REGON:	 360861230,	 e-mail:	
zamowienia@evestraonkologia.pl; 	
	

II. TRYB	POSTĘPOWANIA:		
Postępowanie	 prowadzone	 jest	 w	 trybie	 zapytania	 ofertowego	 zgodnie	 z	 zasadą	
konkurencyjności	na	podstawie	przepisów	art.	701	-	705	ustawy	z	dnia	23	kwietnia	1964	roku	
–	Kodeks	Cywilny	(t.j.	Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	121).		
	

III. INFORMACJE	OGÓLNE:	
Zamówienie	 jest	 współfinansowane	 z	 Programu	 Operacyjnego	 Inteligentny	 Rozwój	 2014-
2020	 w	 ramach	 projektu	 POIR.01.01.01-00-0123/16	 pn.	 „Rozwój	 selektywnej	 terapii	
endometriozy	opartej	na	mesoprogestagenach.	
Głównym	celem	projektu	jest		zwalidowanie	nowej	substancji	aktywnej	na	modelach	in	vitro,	
in	vivo	i	przeprowadzenie	badania	klinicznego	w	celu	dalszego	rozwoju	nowej	formy	terapii	
endometriozy.	

	

IV. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA:	
1. Przedmiot	 zamówienia	 stanowią	 dostawy	 surowców,	 pośredników	 reakcji,	

rozpuszczalników,	 katalizatorów	 i	 pozostałych	 substancji	 oraz	 zaopatrzenia	 do	 prac	
analitycznych	 na	 potrzeby	 syntezy	 substancji	 aktywnej	 do	 prac	 realizowanych	 w	
projekcie.	 Szczegółowy	 zakres	 przedmiotu	 zamówienia	 zawiera	 Załącznik	 nr	 2	 do	
Zapytania. 

2. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 wykorzystania	 niepełnej	 ilości	 asortymentu.	
Zamawiający	wykorzysta	przynajmniej	80%	ilości	produktów	określonych	w	załączniku	2	-	
Kalkulacja	 cenowa	 -	 opis	 przedmiotu	 zamówienia.	 Pozostałe	 20%	 ilości	 produktów	
Zamawiający	wykorzysta	w	 razie	 zaistnienia	 takiej	 potrzeby.	 Z	 tytułu	nie	wykorzystania	
pełnej	ilości	asortymentu	nie	przysługują	Wykonawcy	wobec	Zamawiającego	jakiekolwiek	
roszczenia	odszkodowawcze.		

3. Zamawiający	zastrzega	sobie	możliwość	ilościowej	zmiany	poszczególnych	produktów	do	
wysokości	całkowitej	wartości	zamówienia	określonego	umową.	

4. Zamawiający	przewiduje	udzielenie	 zamówień,	o	 których	mowa	w	art.	 67	ust.	 1	pkt.	 7	
ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	roku	–	Prawo	zamówień	publicznych	(t.j.	Dz.U.	2015,	poz.	
2164	z	późn.	zm.).	

5. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych.	
6. Zamawiający	dopuszcza	składanie	ofert	częściowych	w	następujących	zadaniach:	

Zadanie	nr	1	–	Surowce	i	pośredniki	reakcji.	
Zadanie	nr	2	–	Rozpuszczalniki,	katalizatory	i	pozostałe	substancje.	
Zadanie	nr	3	–	Zaopatrzenie	do	prac	analitycznych	-	kolumny	chromatograficzne.	
Zadanie	nr	4	–	Zaopatrzenie	do	prac	analitycznych	-	pozostałe	odczynniki	i	rozpuszczalniki.	
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Kod	 CPV:	 24000000-4	 Produkty	 chemiczne,	 33696500-0	 Odczynniki	 laboratoryjne,	
38437000-7	Pipety	i	akcesoria	laboratoryjne,	33696300-8	Odczynniki	chemiczne;	

7. Zamawiający	 nie	 przewiduje	 udzielenie	 zamówień	 dodatkowych	 nieobjętych	 zakresem	
zamówienia	podstawowego,	o	których	mowa	w	przepisie	art.	67	ust.	1	pkt.	5	ustawy	z	
dnia	29	stycznia	2004	roku	–	Prawo	zamówień	publicznych	(t.j.	Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	2164,	
z	późn.	zm.).			

V. TERMIN	REALIZACJI:	
Zamówienie	należy	zrealizować	w	terminie	do	31	grudnia	2019	roku.	
Miejsce	realizacji	dostaw:	
Evestra	INC.		
14805	Omicron	Drive,	Suite	100	
San	Antonio,	TX	78245-3225	
USA	

	

VI. INFORMACJE	PROCEDURALNE:	
1. W	 postępowaniu	 mogą	 brać	 udział	 Wykonawcy,	 którzy	 spełniają	 następujące	 warunki	

udziału	w	postępowaniu:	
1) w	 zakresie	 kompetencji	 lub	 uprawnień	 do	 wykonywania	 określonej	 działalności:	

Zamawiający	nie	ustanawia	szczególnego	warunku.	
Ocena	 spełniania	 powyższego	 warunku	 zostanie	 dokonana	 w	 oparciu	 o	 złożone	
oświadczenie	dotyczące	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu.	

2) w	 zakresie	 zdolności	 technicznej	 lub	 zawodowej,	 Zamawiający	 nie	 ustanawia	
szczególnego	warunku.	
Ocena	 spełniania	 powyższego	 warunku	 zostanie	 dokonana	 w	 oparciu	 o	 złożone	
oświadczenie	dotyczące	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu.	

3) w	zakresie	sytuacji	ekonomicznej	lub	finansowej	niezbędnej	do	należytego	wykonania	
zamówienia,	Zamawiający	nie	ustanawia	szczególnego	warunku.		
Ocena	 spełniania	 powyższego	 warunku	 zostanie	 dokonana	 w	 oparciu	 o	 złożone	
oświadczenie	dotyczące	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu.	

4) nie	podlegają	wykluczeniu	z	postępowania	z	powodu	istnienia	konfliktu	interesów.	
Ocena	spełniania	powyższego	warunku	zostanie	dokonana	w	oparciu	o	dokumenty	
wymienione	w	pkt.	2	ppkt.	1).	

2. Poza	 oświadczeniem	 dotyczącym	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	
stanowiącym	Załącznik	Nr	3	do	Zapytania,	Wykonawca	składa:	
1) W	 celu	 potwierdzenia	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia	 z	 postępowania	 z	 powodu	

istnienia	konfliktu	interesów,	Wykonawca	składa:		
a) oświadczenie	 według	 wzoru	 stanowiącego	 Załącznik	 Nr	 3	 do	 Zapytania	 –	 bez	

względu	na	przyjętą	formę	organizacyjno-prawną;	
b) Wykonawcy	 podlegający	 obowiązkowemu	wpisowi	 do	 odrębnego	 rejestru	 bądź	

ewidencji	załączają	do	oferty	aktualny	odpis	z	właściwego	ze	względu	na	przyjętą	
formę	organizacyjno-prawną	rejestru;	

3. W	celu	potwierdzenia	 spełniania	przez	 zaoferowany	przedmiot	 zamówienia	wymagań	
określonych	 przez	 Zamawiającego,	 Wykonawca	 składa	 kopię	 dokumentów	
potwierdzających	 jakość	 lub	 karty	 charakterystyki	 chemicznej	 jeżeli	 są	 dostępne	 na	
chwilę	składania	ofert.	

4. Wykonawca	 może	 złożyć	 tylko	 jedną	 ofertę	 na	 całość	 przedmiotu	 zamówienia	
(wszystkie	pozycje	asortymentowe)	w	zadaniu.	Zamawiający	nie	ogranicza	ilości	zadań	
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w	których	wykonawca	może	złożyć	ofertę,	jak	również	nie	ogranicza	ilości	zadań,	które	
mogą	zostać	udzielone	jednemu	wykonawcy.	

5. Wartość	oferty	powinna	uwzględniać	wszelkie	koszty	związane	z	realizacją	przedmiotu	
zamówienia	(w	tym	transport,	cła	i	opłaty	celne,	należne	podatki).	

6. Ofertę	 należy	 sporządzić	 w	 języku	 polskim	 lub	 angielskim,	 w	 sposób	 trwały	 –	
gwarantujący	odczytanie	treści.	

7. Zamawiający	 zaleca	 sporządzenie	 oferty	 na	 drukach	 stanowiących	 załączniki	 do	
zapytania	 lub	 ściśle	 według	 określonego	 wzoru	 Formularza	 Oferty	 stanowiącego	
Załącznik	Nr	1	do	Zapytania.	

8. Zamawiający	 zaleca	 ponumerowanie	 wszystkich	 stron	 oferty	 oraz	 jej	 zabezpieczenie	
przed	 zdekompletowaniem	 poprzez	 zszycie	 lub	 zbindowanie	 –	 dotyczy	 oferty	
sporządzanej	w	formie	pisemnej.	

9. Wykonawca	zamieszcza	ofertę	w	nieprzeźroczystej	kopercie	z	adnotacją:	
„Oferta	na	dostawę	surowców,	pośredników	reakcji,	rozpuszczalników,	katalizatorów	i	
pozostałych	substancji	oraz	 zaopatrzenia	do	prac	analitycznych	na	potrzeby	syntezy	
substancji	aktywnej	do	prac	realizowanych	w	projekcie.	Nie	otwierać	przed	12	maja	
2017	roku		”	

10. Zamawiający	 dopuszcza	 możliwość	 składania	 przez	 Wykonawców	 wniosków	 oraz	
zadawania	pytań	dotyczących	treści	zapytania	ofertowego.	W	tym	celu	Zamawiający	
przewiduje	następujące	formy	porozumiewania	się	z	Wykonawcami:	
elektroniczną	na	adres:		
zamowienia@evestraonkologia.pl	oraz	rkochanski@evestraonkologia.pl	
Zawsze	dopuszczalna	jest	forma	pisemna.	

11. Wszelkie	 informacje	 dotyczące	 przedmiotowego	 postępowania	 Zamawiający	 będzie	
publikował	 na	własnej	 witrynie	 internetowej	 	 (www.evestraonkologia.pl/zamowienia)			
oraz	 w	 bazie	 konkurencyjności	 pod	 adresem	
bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.			

12. Osoby	uprawnione	do	kontaktu	z	Wykonawcami:	
a) w	zakresie	merytorycznym:		
-		 dr	Ze'ev	Shaked,		
	 e-mail:	zshaked@evestra.com	;		
-		 dr	n	med.	Maciej	Wierzbicki,		
	 e-mail:	mwierzbicki@evestraonkologia.pl	;	
b)	w	zakresie	formalnym:	
	-		 mgr	Robert	Kochański,		
	 e-mail:	robertkochanski@evestraonkologia.pl	;	
	
Wszelka	 korespondencja	 elektroniczna	 winna	 być	 adresowana	 do	 wiadomości	
zamowienia@evestraonkologia.pl	
	

13. Zamawiający	przewiduje	możliwość	wprowadzania	zmian	w	warunkach	postępowania.	
Postanowienie	ppkt.	11	stosuje	się	odpowiednio.			

14. Zamawiający	 poprawi	 w	 ofercie	 oczywiste	 omyłki	 pisarskie,	 omyłki	 rachunkowe	 z	
uwzględnieniem	 konsekwencji	 rachunkowych	wynikających	 z	 dokonanych	 zmian	 oraz	
inne	omyłki,	które	skutkują	niezgodnością	oferty	z	treścią	zapytania,	jeżeli	nie	powodują	
one	istotnych	zmian	w	ofercie.	

15. Zamawiający	wezwie	wykonawcę	 do	 uzupełniania	 braków	w	 ofercie,	 w	 szczególności	
dokumentów	wymienionych	w	pkt.	2.	
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16. Zamawiający	przewiduje	unieważnienie	przedmiotowego	postępowania	bez	podawania	
przyczyny,	lub	zakończenia	postępowania	bez	rozstrzygnięcia	na	każdym	jego	etapie.	

	

VII. TERMIN	ZWIĄZANIA	OFERTĄ:	
Wykonawca	pozostaje	związany	złożoną	ofertą	przez	okres	90	dni.	Bieg	terminu	rozpoczyna	
się	wraz	z	upływem	ostatecznego	terminu	składania	ofert.	

	

VIII. TERMIN	SKŁADANIA	OFERT:	
1. Oferty	należy	złożyć	do	dnia	12	maja	2017	roku	do	godz.	12:00	–	decyduje	data	i	godzina	

wpływu	do	Zamawiającego.	
2. Oferty	w	 formie	 pisemnej	 należy	 składać	w	 siedzibie	 Zamawiającego	 lub	 przesłać	 na	

adres:	 	 Evestra	Onkologia	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	 Jana	Muszyńskiego	 2	 lok.	 3.22,	 90-151	 Łódź,	
Polska.	

3. Zamawiający	 dopuszcza	 przesłanie	 oferty	 w	 formie	 elektronicznej	 na	 adres:	
zamowienia@evestraonkologia.pl,	 a	 następnie	 przesłanie	 oryginałów	 dokumentów	
pocztą	lub	złożenie	w	siedzibie	Zamawiającego.	W	przypadku	wysłania	oferty	w	formie	
elektronicznej,	Wykonawca	zabezpieczy	ofertę	w	sposób	uniemożliwiający	zapoznanie	
się	z	jej	treścią	przed	upływem	wyznaczonego	terminu	składania	ofert.	W	tym	przypadku	
rekomenduje	się,	by	oferent	zatytułował	email:	Oferta	ZO-02-2017	

4. Zamawiający	 nie	 przewiduje	 publicznego	 otwarcia	 ofert.	 Zgodnie	 z	 zasadą	 jawności	
postępowania,	Zamawiający	na	wniosek	Wykonawcy	udostępni	protokół	z	otwarcia	ofert.	

	

IX. KRYTERIA	OCENY	OFERT:	
1. Zamawiający	dokona	oceny	złożonych	ofert	według	niżej	wymienionego	kryterium	oceny	

ofert:	
1) Kryterium	finansowe	(cena)	–	waga	90	%;	

Zamawiający	przyzna	wartości	punktowe	dzieląc	wartość	oferty	z	najniższą	ceną	przez	
wartość	badanej	oferty,	a	następnie	mnożąc	uzyskaną	wartość	przez	wagę,	według	
formuły:	WP=	 (WONC	 /WOB)	 x	 waga,	 gdzie	WP	 –	wartość	 punktowa	 w	 kryterium	
finansowym,	WONC	–	wartość	oferty	z	najniższą	ceną,	WOB	–	wartość	oferty	badanej.	
UWAGA:	
W	 przypadku	 podania	 przez	 wykonawcę	 cen	 w	 walutach	 innych	 niż	 PLN,	
zamawiający	 jako	kurs	przeliczeniowy	waluty	przyjmie	kurs	NBP	z	dnia	publikacji	
zapytania	w	Bazie	Konkurencyjności	Ministerstwa	Rozwoju.	Tabele	kursów	walut	
dostępne	są	pod	następującym	adresem	internetowym:		
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm	;	

2) Termin	realizacji	(termin	dostawy)		–	waga	10	%;	
Ocenie	podlega	zaoferowany	termin	dostawy	zamówionego	asortymentu	do	siedziby	
Zamawiającego.	 Zamawiający	 przyzna	 wartości	 punktowe	 przypisane	 do	
poszczególnych	 maksymalnych	 terminów	 realizacji,	 a	 następnie	 dokona	 oceny	 w	
oparciu	o	formułę:	WP	=	(WTBO/WMAX)	x	waga,	WP	–	wartość	punktowa	w	kryterium	
terminu	realizacji,	WTBO	–	ilość	punktów	uzyskanych	za	zaoferowany	termin	realizacji.	
WMAX	 –	 maksymalna	 ilość	 punktów	 przypisanych	 w	 kryterium	 termin	 realizacji.	
Maksymalna	ilość	punktów	możliwych	do	uzyskania	w	kryterium:	100	pkt.	
Zamawiający	przyzna	następujące	wartości	punktowe:	
dla	zamówień	zwykłych:	
i.		 dostawa	w	terminie	do	8	tygodni	od	złożenia	zamówienia–	0	punktów;	
ii.		 dostawa	w	terminie	do	6	tygodni	od	złożenia	zamówienia–	10	punktów;	
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iii.		 dostawa	w	terminie	do	4	tygodni	od	złożenia	zamówienia	–	20	punktów;	
iv.		 dostawa	w	terminie	do	2		tygodni	od	złożenia	zamówienia	–	50	punktów;	
dla	zamówień	pilnych:	
i.		 dostawa	w	terminie	do	4	tygodni	od	złożenia	zamówienia	–	0	punktów;	
ii.		 dostawa	w	terminie	do	2	tygodni	od	złożenia	zamówienia	–	20	punktów;	
iii.		 dostawa	w	terminie	1	tygodnia	od	złożenia	zamówienia	–	50	punktów;	
	

X. POSTANOWIENIA	KOŃCOWE:	
Postępowanie	 prowadzone	 jest	 według	 prawa	 polskiego.	 W	 sprawach	 nieuregulowanych	
stosuje	się	przepisy	ustawy	z	dnia	23	kwietnia	1964	roku	–	Kodeks	Cywilny	(t.j.	Dz.U.	z	2014	
r.,	 poz.	 121),	 a	 także	 postanowienia	 obowiązujących	 Wytycznych	 dotyczących	
kwalifikowalności	 wydatków	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego	oraz	Funduszu	Spójności	na	lata	2014-2020.					
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Załącznik	Nr	1	do	Zapytania	

Sprawa	ZO-02-2017	
	

Zamawiający:	
Evestra	Onkologia	Sp.	z	o.o.	

ul.	Jana	Muszyńskiego	2	lok.	3.22	
90-151	Łódź	

	
FORMULARZ	OFERTY*	

Działając	w	imieniu	i	na	rzecz		Wykonawcy:	
	

…............................................................................................................................................................	
(IMIĘ	I	NAZWISKO/PEŁNA	NAZWA	WYKONAWCY)	

	 	
z	siedzibą	w/zamieszkałego	w**…........................................................................................................	

(ADRES	ZAMIESZKANIA/ADRES	SIEDZIBY)	

	
…............................................................................................................................................................	

(NR	TELEFONU,	FAX,	ADRES	POCZTY	ELEKTRONICZNEJ)	
	

w	 odpowiedzi	 na	 zapytanie	 ofertowe	opublikowane	dnia	……….	 grudnia	 2017	 roku	pod	 adresem	
bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl,	a	także	na	witrynie	internetowej	Zamawiającego,	
składam	ofertę	w	postępowaniu	na	dostawy	 surowców,	pośredników	 reakcji,	 rozpuszczalników,	
katalizatorów	i	pozostałych	substancji	oraz	zaopatrzenia	do	prac	analitycznych	na	potrzeby	badań	
realizowanych	w	projekcie,	prowadzonym	w	trybie	zapytania	ofertowego.	
	

Oferuję	realizację	zamówienia	w	Zadaniu	nr	………….	za	cenę:	………………………………………………	zł	brutto	
(słownie:	…………………………………………………........................................................................................)	
ustaloną	 według	 stawek	 jednostkowych	 określonych	 w	 formularzu	 KALKULACJI	 CENOWEJ-OPIS	
PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	stanowiącej	Załącznik	Nr	2	do	Zapytania:	
	

Wartość	 oferty	 obejmuje	 wszystkie	 koszty	 związane	 z	 realizacją	 przedmiotu	 zamówienia	 w	
szczególności:	zakładany	zysk,	należne	podatki	i	opłaty	celne,	koszty	opakowania,	ubezpieczenia	i	
transportu	do	miejsca	przeznaczenia.	
	

Oświadczam,	że	dostawy	stanowiące	przedmiot	zamówienia	będą	realizowane	w	terminie	do	31	
grudnia	2019	roku.	
	

Oświadczam,	że	termin	realizacji	poszczególnych	dostaw	będzie	wynosił	odpowiednio:	
	………	tygodni	od	dnia	otrzymania	zamówienia	w	przypadku	zamówień	zwykłych;	
	………	tygodni	od	dnia	otrzymania	zamówienia	w	przypadku	zamówień	pilnych.	
	

	
Oświadczam,	że	zamówienie	zrealizuję	bez	udziału/	z	udziałem	podwykonawców*	(jeżeli	tak	proszę	
podać	zakres	zamówienia	jaki	zostanie	zlecony	podwykonawcy)		
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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Oświadczam,	że	uzyskałem	wszelkie	informacje	niezbędne	do	należytego	wykonania	zamówienia.	
	
Akceptuję	wynikające	z	prawa	opcji	ograniczenie	w	realizacji	przedmiotu	zamówienia	do	wysokości	
80%	całości	asortymentu	w	poszczególnych	zadaniach.		
	

Pozostaję	związany	niniejszą	ofertą	przez	okres	90	dni	od	ostatecznego	upływu	terminu	składania	
ofert.	
	

Oferta	wraz	z	załącznikami	zawiera		….................	stron.	
	
*		-	należy	złożyć	oddzielny	formularz	na	każde	zadanie	w	którym	składana	jest	oferta	
**	-	niepotrzebne	skreślić	
	
	
	
….........................................	 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
											miejscowość	i	data					 	 	 	 	 podpis	i	pieczęć	imienna	osoby	upoważnionej	
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Załącznik	Nr	2	do	Zapytania	

Sprawa	ZO-02-2017	
	

KALKULACJA	CENOWA-OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
	

Zadanie	nr	1	–	Surowce	i	pośredniki	reakcji.	
	

Nr Substancja CAS Wymagana 
ilość 

Jednostka 
miary 

Oferowana 
jakość 

Cena netto za 
jednostkę 

Cena 
netto 

Stawka 
VAT (jeśli 
dotyczy) 

Cena 
brutto 

 

1.  

3,3-
Ethylenedioxy-

21,21- 
difluoro-5α, 
10α;17,23- 

bisepoxy-19,24-
dinor-17 

α-chola-9(11),20-
diene 

 
WYMAGANA 

JAKOŚĆ: 
CZYSTOŚĆ 95%  

(HPLC) 

1249398-18-2 
 

15 

 

KG.      

2.  

3-(4-
bromophenyl) 

furan 
 

WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 

CZYSTOŚĆ 96%  
(HPLC) 

36381-94-9 25 KG.      

	
PODSUMOWANIE	 	 	 	

	
Wartość	oferty	należy	wyliczyć	według	następujących	zasad:	
1. Wykonawca	winien	określić	wartość	netto	 za	 jednostkę	miary	 z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	oraz	 stawkę	podatku	VAT	 (jeżeli	

obowiązuje).		
2. Ceny	jednostkowe	powinny	uwzględniać	zysk,	oraz	wszystkie	inne	koszty	związane	z	realizacją	przedmiotu	zamówienia	z	wyłączeniem	podatku	od	

towarów	i	usług	VAT.		
3. Wartość	netto	należy	podać	z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	mnożąc	wartość	netto	za	jednostkę	miary	przez	ilość	przewidywanych	

jednostek	miary.		
4. Wartość	brutto	stanowi	iloczyn	wartości	netto	i	stawki	podatku	VAT.			
5. Wartość	pozycji	RAZEM	stanowi	cenę	za	realizację	przedmiotu	zamówienia.		
	
	
	

….....................................................................................	
podpis	i	pieczęć	imienna	osoby	upoważnionej	

	
	

Zadanie	nr	2	–	Rozpuszczalniki,	katalizatory	i	pozostałe	substancje.	

Nr Substancja CAS Wymagana 
ilość 

Jednostka 
miary 

Oferowana 
jakość 

Cena netto za 
jednostkę 

Cena 
netto 

Stawka 
VAT (jeśli 
dotyczy) 

Cena 
brutto 

 

1.  

Magnesium 
Turnings 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ:  
>99.5 % (HPLC) 

7439-95-4 5 KG      

2.  

2-Methy-
tetrahydrofuran 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
BEZWODNY BEZ 
INHIBITORÓW 

96-47-9 200 L.      



 
  

POIR.01.01.01-00-0123/16	pn.	„Rozwój	selektywnej	terapii	endometriozy	opartej	na	mesoprogestagenach.” 
 

Strona	|	10 

 

3.  

CuCl 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
 >99.5 %  
(HPLC) 

7758-89-6 2 KG      

4.  

Ammonium 
Chloride 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
 USP/Ph. Eur. 

12125-02-9 15 KG      

5.  

Ethyl Acetate 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
ACS(>99.5%) 

141-78-6 1600 L      

6.  

Hexanes 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
ACS(>99.5%) 

110-54-3 3350 L      

7.  

Sodium Sulfate 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
 Anhydrous, 
granular 

7757-82-6 120 KG      

8.  

Silica Gel 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
Flash Grade (230- 
400 mesh) 

112926-00-8 650 KG      

9.  

Hydrochloric Acid, 
37% 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
ACS(>99.5%) 

7647-01-0 15 L      

10.  

Ethanol 
WYMAGANA 
JAKOŚĆ: 
Absolute (USP/Ph. 
Eur.) 

64-17-5 175 L      

	
PODSUMOWANIE	 	 	 	

	
Wartość	oferty	należy	wyliczyć	według	następujących	zasad:	
1. Wykonawca	winien	określić	wartość	netto	 za	 jednostkę	miary	 z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	oraz	 stawkę	podatku	VAT	 (jeżeli	

obowiązuje).		
2. Ceny	jednostkowe	powinny	uwzględniać	zysk,	oraz	wszystkie	inne	koszty	związane	z	realizacją	przedmiotu	zamówienia	z	wyłączeniem	podatku	od	

towarów	i	usług	VAT.		
3. Wartość	netto	należy	podać	z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	mnożąc	wartość	netto	za	jednostkę	miary	przez	ilość	przewidywanych	

jednostek	miary.		
4. Wartość	brutto	stanowi	iloczyn	wartości	netto	i	stawki	podatku	VAT.			
5. Wartość	pozycji	RAZEM	stanowi	cenę	za	realizację	przedmiotu	zamówienia.		
	
	
	

….....................................................................................	
podpis	i	pieczęć	imienna	osoby	upoważnionej	

	
	
	
	

Zadanie	nr	3	–	Zaopatrzenie	do	prac	analitycznych	-	kolumny	chromatorgraficzne.	
	

Nr Kolumna ILOŚĆ Jednostka Cena za sztukę netto Stawka VAt (jeśli 
dotyczy) Cena Brutto 

1.  Acquity UPLC BEH C18 
VanGuard Pre-column 1 Sztuka    

2.  
ACQUITY UPLC BEH 
C18 Column, 130Å, 1.7 
µm, 2.1 mm X 100 mm 

1 Sztuka.    

3.  Pinnacle DB PAH UHPLC 
Columns, 140 Å, 1.9 µm, 1 Sztuka    
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2.1X100 mm 

4.  
ACQUITY UPLC HSS T3 

VanGuard Pre-column, 
100Å, 1.8 µm 

1 Sztuka    

5.  
ACQUITY UPLC HSS T3 

Column, 100Å, 1.8 µm, 
2.1 mm X 100 mm 

1 Sztuka    

	
PODSUMOWANIE	 	 	

	
Wartość	oferty	należy	wyliczyć	według	następujących	zasad:	
1. Wykonawca	winien	określić	wartość	netto	 za	 jednostkę	miary	 z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	oraz	 stawkę	podatku	VAT	 (jeżeli	

obowiązuje).		
2. Ceny	jednostkowe	powinny	uwzględniać	zysk,	oraz	wszystkie	inne	koszty	związane	z	realizacją	przedmiotu	zamówienia	z	wyłączeniem	podatku	od	

towarów	i	usług	VAT.		
3. Wartość	netto	należy	podać	z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	mnożąc	wartość	netto	za	jednostkę	miary	przez	ilość	przewidywanych	

jednostek	miary.		
4. Wartość	brutto	stanowi	iloczyn	wartości	netto	i	stawki	podatku	VAT.			
5. Wartość	pozycji	RAZEM	stanowi	cenę	za	realizację	przedmiotu	zamówienia.		
	
	

….....................................................................................	
podpis	i	pieczęć	imienna	osoby	upoważnionej	

	
	

Zadanie	nr	4	–	Zaopatrzenie	do	prac	analitycznych	–	pozostałe	odczynniki	i	rozpuszczalniki.	

Nr Substancja Wymagana 
ilość 

Jednostka 
miary Oferowana jakość Cena netto za 

jednostkę Cena netto Stawka VAT 
(jeśli dotyczy) 

1.  
Water 
WYMAGANA JAKOŚĆ: 
HPLC-grade 

4x4 L     

2.  
Acetonitrile  
WYMAGANA JAKOŚĆ: 
HPLC-grade 

4 L     

3.  
MeOH 
WYMAGANA JAKOŚĆ: 
 HPLC-MS grade 

8 x 2,5 L     

4.  
Trifluoroacetic Acid 
WYMAGANA JAKOŚĆ: 
HPLC grade 

0,5 L     

5.  
Formic Acid  
WYMAGANA JAKOŚĆ: 
HPLC-MS grade 

0,1 L     

	 	 	

	
	

Wartość	oferty	należy	wyliczyć	według	następujących	zasad:	
1. Wykonawca	winien	określić	wartość	netto	 za	 jednostkę	miary	 z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	oraz	 stawkę	podatku	VAT	 (jeżeli	

obowiązuje).		
2. Ceny	jednostkowe	powinny	uwzględniać	zysk,	oraz	wszystkie	inne	koszty	związane	z	realizacją	przedmiotu	zamówienia	z	wyłączeniem	podatku	od	

towarów	i	usług	VAT.		
3. Wartość	netto	należy	podać	z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku	mnożąc	wartość	netto	za	jednostkę	miary	przez	ilość	przewidywanych	

jednostek	miary.		
4. Wartość	brutto	stanowi	iloczyn	wartości	netto	i	stawki	podatku	VAT.			
5. Wartość	pozycji	RAZEM	stanowi	cenę	za	realizację	przedmiotu	zamówienia.		
	
	
	
	

….....................................................................................	
podpis	i	pieczęć	imienna	osoby	upoważnionej	
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Załącznik	Nr	3	do	Zapytania	
Sprawa	ZO-02-2017	

	
	

OŚWIADCZENIE	DOTYCZĄCE	SPEŁNIANIA	WARUNKÓW	UDZIAŁU		
W	POSTĘPOWANIU	I	BRAKU	PODSTAW	DO	WYKLUCZENIA		

Z	POWODU	ISTNIENIA	KONFLIKTU	INTERESÓW	
	

Składając	ofertę	w	postępowaniu	na	dostawy	surowców,	pośredników	reakcji,	rozpuszczalników,	
katalizatorów	i	pozostałych	substancji	oraz	zaopatrzenia	do	prac	analitycznych	na	potrzeby	badań	
realizowanych	w	projekcie,	oświadczam,	że	Wykonawca:	

	
	
	
	
…............................................................................................................................................................	

(IMIĘ	I	NAZWISKO/PEŁNA	NAZWA	WYKONAWCY)	

	 	
	

z	siedzibą	w/zamieszkały	w*	….............................................................................................................	
(ADRES	ZAMIESZKANIA/ADRES	SIEDZIBY)	

	
…............................................................................................................................................................	

(NR	TELEFONU,	FAX,	ADRES	POCZTY	ELEKTRONICZNEJ)	
	

spełnia/nie	spełnia*	warunki	udziału	w	postępowaniu	dotyczące	wiedzy	i	doświadczenia,	sytuacji	
finansowej	oraz	potencjału	technicznego	i	osobowego;		
	
jest	powiązany/nie	jest	powiązany*	z	Zamawiającym	kapitałowo	lub	osobowo	poprzez	wzajemne	
powiązania	między	beneficjentem	lub	osobami	upoważnionymi	do	zaciągania	zobowiązań	w	imieniu	
beneficjenta	 lub	 osobami	 wykonującymi	 w	 imieniu	 beneficjenta	 czynności	 związane	
z	przygotowaniem	i	przeprowadzeniem	procedury	wyboru	wykonawcy	a	wykonawcą,	polegające	w	
szczególności	na:	
a) uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej,	
b) posiadaniu	co	najmniej	10	%	udziałów	lub	akcji,	
c) pełnieniu	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta,	pełnomocnika,	
d) pozostawaniu	 w	 związku	 małżeńskim,	 w	 stosunku	 pokrewieństwa	 lub	 powinowactwa	 w	 linii	

prostej,	pokrewieństwa	drugiego	stopnia	lub	powinowactwa	drugiego	stopnia	w	linii	bocznej	lub	
w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	

	
	

	
	

….....................................................................................	
podpis	i	pieczęć	imienna	osoby	upoważnionej	
	
	

*	-	niewłaściwe	skreślić	
 
	


