Puck, dnia 27 luty 2018 roku

Zapytanie ofertowe
numer: 9/2018
W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych,
zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące
skuteczność
leczenia
immunosupresyjnego
tiopurynami”,
Genloxa
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych.
Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”.
I. Zamawiający
Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzucewo 2
84-100 Puck
KRS: 0000395472
REGON: 221524108
NIP: 5871697047
II. Numer umowy o dofinansowanie
POIR.01.01.01-00-0803/16-00, zawartej w dniu: 21 sierpnia 2017 roku.
III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696300-8 Odczynniki chemiczne
IV. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikropipet laboratoryjnych wraz ze statywem o parametrach
minimalnych:

1. Zestaw do izolacji z materiału utrwalonego w formalinie (FFPE) – 50 izolacji
2. Zestaw do izolacji z krwi – 100 izolacji
3. Odczynniki do amplifikacji (SYBR Green PCR) – 1 opakwanie
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: 84-100 Puck, Rzucewo 2, Polska, jeśli wysłane
pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy anna.malkiewicz@genloxa.pl w przypadku
wysłania pocztą elektroniczną.
2. Oferta musi być złożona nie później niż do 06.03.2018r. Jeśli wysłana pocztą tradycyjną lub kurierem,
ofertę uważa się za złożoną w dniu jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 07.03.2018r.
VI.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta musi wskazywać:
a) Dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail (jeśli są dostępne),
b) datę sporządzenia,
c) jeśli złożona przez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto i netto oraz należny podatek
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert do dnia złożenia zamówienia
bądź zawarcia umowy.
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4.

Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.

VII. Kryterium oceny ofert i ich waga
L.p

Kryterium

Waga

1

Cena

70 %

2

Jakość

Sposób oceny wg wzoru
Cmin
QC =

x 100 x 0,70

QJ= J1 + J2

30 %
Razem:

CO

100%

gdzie:
QC – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium: cena
Cmin – najniższa cena zofertowana w postępowaniu
CO – cena rozpatrywanej oferty
QJ – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium: jakość
J – wartość przyporządkowana według poniższej skali:

Podkryterium:
J1
J2

Zestaw SYBR Green PCR spełnia wymogi certyfikacyjne CE IVD
Zestaw SYBR Green PCR posiadawewnętrzny standard referencyjny

Wartość
punktowa
wagi
15,00
15,00

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów K przyznanych wedle wzoru:
K = QC +QJ.
uznana zostanie za najkorzystniejszą. Najwyższa możliwa punktacja do uzyskania: 100.
Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. Wykluczenia z postępowania
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie będzie
udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
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) posiadanie 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.
IX. Zmiana treści zapytania ofertowego
Treść zapytania ofertowego może zostać zmieniona przez Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
X. Tryb udzielenia zamówienia
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1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej
zamówienia poniżej kwoty 209 000,00 EUR netto.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określonych w Umowie
o dofinansowanie projektu, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień opublikowania zamówienia.

W imieniu Zamawiającego
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