Warszawa, dnia 25/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 32/2017 – YKL-40

I. ZAMAWIAJĄCY:

OncoArendi Therapeutics SA
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
NIP: 728 27 89 248

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Część 1 i 2: dr Elżbieta Pluta
E-mail: e.pluta@oncoarendi.com
Tel.: +48 723 786 908
Część 3: dr Magdalena Tyszkiewicz
E-Mail: m.woznica@oncoarendi.com
Tel.: +48 500 799 497

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa dwóch pomp olejowych (jedna z bubblerem) oraz liofilizatora z pompą do laboratorium
warszawskiego.

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:
YKL-40:
„OPRACOWANIE
KANDYDATA
NA
LEK
„FIRST-IN-CLASS”
W
TERAPII
PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.0100-0552/16)
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem
stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:
III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
jawności, przejrzystości i równego dostępu.
III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania
ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą
mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.

III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do
zawarcia umowy.
III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW:

IV.1

Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność
zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie
zamówienia,
- dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie
minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np.
ISO).
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2)
IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w
imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą 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.
W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub
kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia
do składania ofert.

V.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 42513100-6 (urządzenia mrożące), 42122100-1 (pompy cieczowe), 14820000-5 (szkło)
Część 1: Dostawa Liofilizatora z pompą.
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Parametry wymagane
Wersja stołowa, odporna chemicznie
Pojemność kondensatora lodu 2.5 kg
Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h
Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 55°C
Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0.1°C
Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym
Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu
-całkowitego czasu trwania procesu
-czasu przebiegu poszczególnych faz procesu
-próżni
-temperatury parowania w funkcji próżni
-temperatury kondensatora lodu
Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu
Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji.
Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora:
- czasu wstępnego grzania pompy próżniowej
- czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu
Język obsługi i programowania: polski
Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową.
Wymagane alarmy:
- Przerwa w zasilaniu
- Za wysoka temperatura kondensatora lodu
- Nieszczelność w układzie
System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem
Wyposażenie:
Manifold z 8 zaworami gumowymi odpornymi chemicznie
Pokrywa szklana
Zawór elektromagnetyczny do regulacji ciśnienia
Czujnik próżni montowany na zewnątrz urządzenia
Naczynia do liofilizacji: 150 ml – przynajmniej 2 szt., 300 ml – przynajmniej 2 szt.
Pompa próżniowa odporna chemicznie: dwustopniowa, hybrydowa olejowo-membranowa ze
wskaźnikiem próżni
Wydajność pompy próżniowej minimum 5,9 m3/h
Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara
Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora
Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 750 mm
Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz
Bezpośrednia autoryzacja oferenta przez producenta na instalację, uruchomienie, serwisowanie
gwarancyjne i pogwarancyjne oferowanego sprzętu dołączona do oferty
Serwis Gwarancyjny*

Część 2: Dostawa pompy olejowej z bubblerem
Lp
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Parametr
Osiągane ciśnienie końcowe:
Osiągane ciśnienie z balastem gazowym:
Szybkość pompowania przy 50Hz:
Maksymalna masa własna
Zasilanie:
Wymagane Akcesoria:

Wartość
Mniejsze lub równe 5x10-4 mbar
Mniejsze lub równe 1x10-2 mbar
Co najmniej 5 m3/godz
26 kg
230V, 50 Hz
Filtry mgły olejowej pasujący do pompy
(wraz z odpowiednimi elementami
łączącymi jak: trójnik ze stali
nierdzewnej)
Adaptery do podłączenia węży
elastycznych po stronie wlotowej i
wylotowej (jeżeli są wymagane) pompy
wraz z elementami łączącymi ze stali
nierdzewnej o średnicy 8 - 15 mm
Zawór próżniowy kątowy na wejściu do
pompy sterowany ręcznie, ze stali
nierdzewnej

7. Miernik próżni

8. Serwis gwarancyjny*

Olej pasujący do pompy (w ilości
wystarczającej do napełnienia 4 pomp)
Zakres pomiarowy od 5x10-4 do
1000mbar lub szerszy
Błąd pomiaru nie większy niż 10% w
zakresie 1x10-2 do 10 mbar
Adapter do podłączenia węży jeżeli są
wymagane

Bubbler ze szlifem NS 14/23 z zaworem zwrotnym, nie gorszy niż ten z katalogu Rettberg o numerze katalogowym
107000090 (rysunek 1)

Zawór nadciśnienia ze szlifem NS14/23 (otwór wlotowy gazu) i otworem 3 mm z boku (otwór
wylotowy gazu).
Sprężyna dociskowa o regulowanej sile.
Przegub kulowy zaworu, wypełniony olejem mineralnym w celu zapewnienia uszczelnienia.
Sprężyna dociskowa regulowana. Otwarcie zaworu przy maksymalnym ciśnieniu nie
przekraczającym 0,1 bara.
Zawór zwrotny pozwalający na używanie urządzenia pod zmniejszonym ciśnieniem.
Urządzenie wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3

Rysunek 1: Bubbler z zaworem zwrotnym

Część 3: Dostawa pompy olejowej
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Parametry
Osiągane ciśnienie końcowe:
Osiągane ciśnienie z balastem gazowym:
Szybkość pompowania przy 50Hz:
Zasilanie:
Maksymalna prędkość pompowania przy 50Hz:
Maksymalna objętość oleju:
Szybkość obrotów silnika:
Wyposażenie dodatkowe:

Wartość
Mniejsze lub równe 2x10-3 mbar
Mniejsze lub równe 3x10-2 mbar
Co najmniej 5 m3/godz
230V, 50 Hz
Co najmniej 5.5 m3/h
Maksymalnie 0.75 L
200RPM
Filtr mgły olejowej pasujący do pompy
(wraz z odpowiednimi elementami
łączącymi)
Adaptery do podłączenia węży
elastycznych po stronie wylotowej pompy
wraz z elementami łączącymi o średnicy 8
mm
Olej Pasujący do pompy (w ilości
wystarczającej do napełnienia 4 pomp)

9.

Serwis gwarancyjny*

Serwis gwarancyjny: W razie awarii urządzenia, wykonawcy zobowiązani są do naprawy sprzętu i dostarczenia
go do i z miejsca serwisu na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni od momentu zgłoszenia awarii.
Czas reakcji serwisu na awarię , liczony jako obecność serwisu u zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze.
W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tej samej części maszyny, nabywca/kupujący żąda
wymiany tej części na nową.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
VI.1 Cena – waga: 80% (80 pkt)
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty badanej =

Pc =

C min × 80pkt
C badana

gdzie:
Pc - punkty w kryterium ceny
Cmin– cena netto najniższa
Cbadana - cena netto badanej oferty
80 – waga kryterium (80%)

VI.2 Okres gwarancji – waga: 20% (20pkt)
W kryterium okres gwarancji punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
20 punktów – gdy okres gwarancji będzie wynosił 36 miesięcy od momentu dostawy
15 punktów – gdy okres gwarancji będzie wynosił 30 miesięcy od momentu dostawy
10 punktów - gdy okres gwarancji będzie wynosił 24 miesiące od momentu dostawy
5 punktów - gdy okres gwarancji będzie wynosił 18 miesięcy od momentu dostawy
0 punktów - gdy okres gwarancji będzie wynosił 12 i mniej miesięcy od momentu dostawy
VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie
usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia
w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów,
surowców, energii, itp.
Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
VII.1. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela
Dostawcy.
VII.2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
VII.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.

VII.4. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego do dnia 01/06/2017 do godz.: 23:59.
VII.5. Oferty
należy
składać:
przesyłając
je
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
m.irzylowski@oncoarendi.com
VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazane w punkcie VI.5 adres e-mail.
VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą
podlegały ocenie.
VII.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail (część 1 i 2:
e.pluta@oncoarendi.com; część 3: m.woznica@oncoarendi.com) lub telefonicznie (część 1 i 2:
+48 723 378 908; część 3: +48 500 799 497) do dnia 30/05/2017 do godz.: 16:00. Osobą
upoważnioną do kontaktu jest: dr Elżbieta Pluta dla części 1 i 2; dr Magdalena Tyszkiewicz dla
części 3
VII.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego).
VII.10. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach
brutto.
VII.11. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212,
poz. 1337 z późn. zm.).
VII.12. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków
wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
VII.13. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
VII.14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro
(EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).
VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail.
Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie
(www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

internetowej

Zamawiającego

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
IX.1
Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu
i ofercie.
IX.2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
a) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
iii. wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność́ zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością̨, nie mógł przewidzieć́,
ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇ 209 000
euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IX. 3 Informacje dotyczące kar umownych:
a) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 15 dni, Dostawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej netto za przekroczenie terminu, a
następnie kolejne 5% ceny ofertowej netto za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał
też uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji
zamówienia o co najmniej 60 dni.
b) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego
netto.
c) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego
doręczona Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Dostawcy.
d) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych
określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
e) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej
Zamawiającego
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

