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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 01 2018 B 

 

 

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. 

15 mL centrifugal filter, 24 pieces  

 for concentration of proteins 

 NMWL:  50 kDa 

 minimum final concentrate volume: 200 µL 

1   

2. 

Column prepacked with crosslinked, beaded-form of agarose, 1  piece 

 bed volume: 5 mL 

 column I.D.: 16 mm 

 average particle size: 34 μm 

 capacity: approx. 6 mg binding capacity (Strep II-tagged protein/ml medium) 

 for purifying Strep-tag II recombinant proteins 

2   

3. Glutathione, reduced, purity: min. 98.5%, CAS: 70-18-8, 50g 1   

4. 
Europium-labeled anti-6X His antibody, 10 µg 

 for capturing His-tagged proteins in TR-FRET assays 

 fluorophore: Eu-W1024 

1   

5. 
Streptavidin labelled with fluorescent dye (emission: 600-800nm), 1 nmole 

 detection method: TR-FRET 
1   

6. 

Lab jacks, 1 piece 

 length: 200 mm 

 width: 200 mm 

 made of stainless steel 

 hand-wheel for height adjustment 

 height adjustable 75-400 mm 

 moveable load: 7 kg 

 maximum static load 30 kg 

1   
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Kupujący zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości produktu niż podana w zapytaniu. 

 

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. 

7. 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 17.01.2018 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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