Warszawa, dnia 26/03/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/2020-DUBs

I.

II.

ZAMAWIAJĄCY

OncoArendi Therapeutics S. A.

Osoba do kontaktu z Dostawcami:

ul. Żwirki i Wigury 101

Paula Chmielewska

02-089 Warszawa

e-mail: p.chmielewska@oncoarendi.com

NIP: 728 27 89 248

tel.: 798 352 548

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek wg załączonej specyfikacji.
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII

PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego 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 2019 r., poz. 1843 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, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

III.4

W trakcie badania i oceny ofert, 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. Jeżeli zmiany
mogą wpłynąć na treść ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. O dokonanej zmianie
Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej, w Bazie Konkurencyjności oraz drogą mailową
wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert lub którzy
złożyli już swoje oferty.

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 nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 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:
A)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

B)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie
zamówienia;

C)

dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie
minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

W celu oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga aby Dostawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert.

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 oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą
złożył oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert.

IV.4

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do
składania ofert, a w szczególności istotnych warunków zamówienia.

V.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

38550000-5 Liczniki

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia
Specyfikacja:

Składowa:

Obszar:

Ogólne:

Opis cech wymaganych:
Dostawa sprzętu do siedziby
kupującego (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101)
wraz z wniesieniem i instalacją.
Gwarancja – minimum 12 miesięcy
Serwis – autoryzowany gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie Polski

Automatyczny licznik
komórek:

Stan:

Sprzęt nowy, nieużywany

Rozmiar:

Wielkość nie może przekroczyć 35 x 35 x 35 cm
(szerokość x głębokość x wysokość)

Metoda Pomiaru:

Pomiar gęstości komórek dokonywany w
dedykowanych slajdach pomiarowych
wprowadzanych do komory pomiarowej licznika
umieszczonej z boku urządzenia.
Dostępność slajdów wielokrotnego użytku

Szybkość liczenia
komórek:

Czas pomiaru liczby komórek w trybie światła
przechodzącego nie dłuższy niż 7s
Czas pomiaru liczby komórek w trybie
fluorescencyjnym nie dłuższy niż 30s

Zakres liczenia
komórek:

Dokładny pomiar liczby komórek w zawiesinie o
gęstości 5 x 104 ‒ 1 x 107 komórek/ml

Objętość próbki
do analizy:

Maksymalna objętość próbki do analizy to 10 μL

Detekcja:

Instrument musi posiadać możliwość pomiaru
liczby komórek w świetle przechodzącym
Instrument musi posiadać możliwość pomiaru
liczby komórek z zastosowaniem
dwukolorowego znakowania fluorescencyjnego
Instrument musi posiadać możliwość pomiaru
liczby komórek transfekowanych GFP i RFP
Instrument musi posiadać możliwość
niezależnego zliczania całkowitej liczby
komórek, ilości komórek żywych i komórek
martwych w trybie światła przechodzącego z
zastosowaniem barwnika błękit trypanu
Instrument musi posiadać możliwość
niezależnego zliczania całkowitej liczby
komórek, ilości komórek żywych i komórek

martwych w trybie fluorescencyjnym z
zastosowaniem oranżu akrydyny oraz jodku
propidyny

Układ optyczny:

Instrument musi posiadać możliwość
niezależnej regulacji czasu ekspozycji dla
każdego kanału fluorescencji
Instrument musi posiadać możliwość liczenia
komórek przylegających oraz możliwość
definiowania klastrów komórkowych w %
Licznik musi pozwalać na łatwe definiowanie
średniej wielkości liczonych komórek w zakresie
1-90 um
Instrument winien posiadać możliwość regulacji
poziomu odcięcia tła fluorescencyjnego
Aparat musi być wyposażony w kamerę CMOS o
rozdzielczości min. 5MP
Jako źródło światła wzbudzającego
fluorescencję, licznik musi posiadać lampę LED
emitującą światło o długości fali 470 +/- 20nm
Instrument winien posiadać wbudowany kołowy
zmieniacz filtrów emisyjnych z dwoma filtrami
emisji fluorescencji 530 +/- 25nm oraz 600 nm
Licznik musi być wyposażony w lampę LED jako
źródło światła do liczenia komórek w świetle
przechodzącym
Tor optyczny musi być wyposażony w lustro
dichroiczne

Stacja komputerowa:

Panel:

Licznik musi posiadać wbudowany dotykowy,
kolorowy ekran LCD pozwalający na sterowanie
pracą urządzenia oraz monitorowanie i analizę
uzyskiwanych wyników.
Ekran LCD musi posiadać okienko nawigacji z
możliwością podglądu obrazu w trybie
rzeczywistym

Oprogramowanie:

Czytnik musi mieć możliwość wczytywania i
modyfikacji własnych protokołów pomiarowych
Instrument winien posiadać możliwość
własnego definiowania żywotności komórek w
%
Oprogramowanie musi uwzględniać parametr
„współczynnik rozcieńczenia” do wyliczania
faktycznego stężenia komórek w próbce
Oprogramowanie musi posiadać kalkulator
rozcieńczeń z możliwością zdefiniowania
przeliczania rozcieńczenia wszystkich komórek,
komórek żywych lub tylko komórek martwych
Oprogramowanie musi dawać możliwość
prezentacji otrzymanych wyników w postaci
histogramów

Transfer danych:

Oprogramowanie musi umożliwiać bramkowanie
na histogramach wielkości komórek z
jednoczesnym przeliczaniem wyników.
Oprogramowanie musi posiadać funkcję TAG
umożliwiającą weryfikację procesu liczenia
komórek
Licznik musi umożliwiać podłączenie
zewnętrznej drukarki do wydruków raportów
liczenia komórek
Czytnik musi mieć możliwość tworzenia i
zapisywania danych w pamięci wewnętrznej
urządzenia oraz re-analizy wyników dla co
najmniej 1000 zliczeń komórek
Możliwość eksportu pełnych raportów w
formacie PDF, CSV oraz zdjęć w formacie
JPEG/TIF
Licznik musi posiadać zewnętrzny port pamięci
USB

Prosimy o dołączenie do oferty materiałów informacyjnych (np. karty katalogowe, ulotki, foldery) celem
potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych urządzenia.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

VI.1

Cena – Waga: 90% (90 pkt)
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie
ze wzorem:

𝑃𝑐 =
Pc – Punkty w kryterium ceny

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎

𝑥90

Cmin – cena netto najniższa
Cbadana – Cena netto badanej oferty
90 – waga kryterium (90%)

VI.2

Kryterium ECO – Waga: 10% (10 pkt)
W kryterium ECO punkty zostaną przyznane za określone w przez Dostawcę w Załączniku nr 1 zużycie
energii wyrażone poprzez moc elektryczną oferowanego urządzenia (w watach). Ocena w ramach tego
kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

𝑃𝑧 =

𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑍𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒

𝑥10

Pz – Punkty w kryterium zużycie energii
Zmin – najniższe zużycie energii (w watach) spośród ocenianych ofert
Zbadana – Zużycie energii (w watach) zaproponowane w badanej ofercie
10 – waga kryterium (10%)

VI.3

W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie
Dostawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert
dodatkowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

VII.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

VII.1

Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy. W przypadku
podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

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 03/04/2020 do godz.: 23:59 08/04/2020 do godz.:
23:59.

VII.5

Oferty

należy

składać

przesyłając

je

wyłącznie

drogą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

p.chmielewska@oncoarendi.com
VII.6

Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.

VII.7

Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty
niekompletne nie będą podlegały ocenie.

VII.8

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub
telefonicznie pod nr tel. 798 352 548 do dnia 31/03/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do
kontaktu jest: Paula Chmielewska

VII.9

Zapytania

w

zakresie

formalnych

zapisów

zaproszenia

należy

kierować

na

adres

k.kazimierczak@oncoarendi.com do dnia 31/03/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu
jest: Kinga Kazimierczak
VII.10

Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie
ofert).

VII.11

Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

VII.12

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.13

Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Dostawcy –
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.14

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

VII.15

Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą 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 internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

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 dostaw/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.
C)

wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇
214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.

IX.3

Informacje dotyczące kar umownych:
A)

W przypadku przekroczenia czasu realizacji zamówienia (wskazanego w pkt. V zaproszenia do
składania ofert zaoferowanego przez Dostawcę w pkt. 11 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w
wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za przekroczenie
terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za

każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia umowy
w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni.
Prawo do odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2020.
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 do 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.

F)

X.

Kary umowne podlegają sumowaniu

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
A) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego
B) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. Zaproszenia
C) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
D) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO

