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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07 02 2018 C 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:       

Selvita S.A.        

ul. Bobrzyńskiego 14       

30-348 Kraków         

NIP:  679 29 42 955 

 

ADRES DOSTAWY 

Selvita S.A.        

ul. Bobrzyńskiego 14 

 30-348 Kraków           

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na następujący przedmiot zamówienia (zgodny z poniższą tabelą). 

L.p. Nazwa 
Ilość  Cena 

netto 

Cena 

brutto 

1. 

Combs for Electrophoresis Cell, 5 pcs. 
use with 1.0 mm glass plates; 
well numer: 10; 
Compatible with electrophoresis system (position 6) 

1   

2. 

Combs for Electrophoresis Cell, 5 pcs. 
use with 0.75 mm glass plates; 
well numer: 15; 
Compatible with electrophoresis system (position 6) 

1   

3. 

Plates with 1.0 mm Integrated Spacers, 5 pcs. 
Spacer Plates with short plates to form cassette sandwiches when casting 
polyacrylamide gels 
Compatible with electrophoresis system (position 6) 

1   

4. 

Combs for Electrophoresis Cell, 5 pcs. 
use with 1,0 mm glass plates; 
well numer: 15; 
Compatible with electrophoresis system (position 6) 

1   

5. 
Combine short plates with spacer plates, 5 pcs. 
to form the gel cassette sandwiches for casting polyacrylamide gels 
Compatible with electrophoresis system (position 6) 

1   
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6. 

4-gel vertical electrophoresis system to cast and run 1–4 mini gel, 1 set 
Tank, lid with power cables, electrode assembly; 
0.75 mm gel thickness, includes companion module; 
2 casting stands; 
4 casting frames; 
10-well combs, 5pcs.; 
5 short plates; 
5 spacer plate; 
Basic Power Supply 

• fully programmable for either constant current or voltage, and 
either timed or untimed; 

• pause mode for editing run parameters, or stopping and resuming 
the run; 

• power failure detection in timed mode; when power returns run 
will complete; 

• automatic detection of rapid changes in resistance, and no load 
conditions; 

1   

7. 

Urea, 2,5kg 
assay:   99.0-100.5%; 
  99.0-101.0% (calc. on dry substance); 
form:  solid; 
impurities: ≤0.001% heavy metals (as Pb); 
                    ≤0.05% ammonium (NH4); 

1   

8. 

Set of 4 Human Recombinant enzyme + Oxidoreductase 
prepared from insect cells infected with baculovirus containing desired 
cDNAs, cellular location - microsome: 
*CYP2B6, without cytochrome b5, 0.5nmol, 4 pcs.; 
*CYP2C8, with cytochrome b5, 0.5nmol, 2 pcs.; 
*CYP1A2, without cytochrome b5, 0.5nmol, 3 pcs.; 
*CYP2C9, without cytochrome b5, 1nmol, 3 pcs.; 

1   

 

III. TERMIN ZAMÓWIENIA  

Dostarczenie przedmiotów zamówienia powinno nastąpić nie później niż w przeciągu 14 dni 

kalendarzowych. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim lub angielskim.  

Oferta powinna zawierać:  

 

1. Pełną nazwę dostawcy. 

2. Adres i numer telefonu Dostawcy oraz wskazaną osobę kontaktową. 

3. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny 

jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT. 

4. Termin ważności oferty – min. 30 dni kalendarzowych. 

5. Termin dostawy podany w dniach – w przypadku podania przedziału czasowego, pod uwagę będzie 

brany max czas dostawy. 

6. Datę wystawienia oferty. 
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7. Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego 

produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią 

dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym 

Oferenta/Producenta). 

8. Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych. 

 

W przypadku braku informacji o czasie dostawy oraz ważności oferty na ofercie, Zamawiający 
przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu. 
 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1. Cena: 100% 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferty muszą być dostarczone do 14.02.2018 do końca dnia.  

2. Oferta może zostać przesłana na adres: tenders@selvita.com,  

faxem na nr +48 12 297 4633, kurierem bądź dostarczona osobiście na adres korespondencyjny:  

Selvita S.A. 

ul. Bobrzyńskiego 14 

30-348 Kraków  

3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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