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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 10 2016 A 

 

 

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 następujące przedmioty zamówienia (zgodne z poniższą tabelą). 

L.p. Nazwa 
Ilość 

opakowań 

Cena 

netto 

Cena 

brutto 

1. 

Trans-Blot Turbo Mini PVDF Transfer Packs, opak. 10 szt. 
7 x 8.5 cm, precut blotting transfer pack, includes: filter paper, 
buffer, PVDF membrane; for use with Trans-Blot Turbo Transfer 
System 

2   

2. 
Probówki pojedyncze do PCR – 0,2ml, 1000 szt. 
z płaskim zamknięciem 

1   

3. 

PROBÓWKI DO GŁĘBOKIEGO MROŻENIA, 10x50szt. 
• objętość 2 ml; 
• polipropylenowe; 
• cienka, nieulegająca skręceniu, silikonowa uszczelka, 
zamocowana pod zakrętką; 
• certyfikowane: wolne od DNAz/RNAz oraz pirogenów; 
• odporne na temperatury do -196 °C; 
• wewnętrznie gwintowane; 
• samostojące; 
• okrągłodenne; 
• sterylizowane promieniowaniem gamma 
• średnica 12.7 mm, wysokość: 49 mm; 
• szczelna zakrętka po zamrożeniu probówki wypełnionej 
komórkami, w ciekłym azocie (TAK/NIE)*; 
• po zamrożeniu w ciekłym azocie probówka z komórkami nie 
odkształca się – mieści się w pudełku z otworami o wymiarach 
13x13mm (TAK/NIE)*; 
• tworzywo z którego wykonana jest probówka nie wpływa na 
żywotność komórek (TAK/NIE)*; 
 

2   
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TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria 
zapytania (ważność oferty, termin realizacji, opis zgodny ze 
specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona wstępnego 
porównania ofert. Następnie zwróci się do Oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, do przesłania próbek (15 szt.), w celu 
weryfikacji ich zgodności ze specyfikacją (przesłana ilość próbek nie 
może być mniejsza niż określona w  zapytaniu). Po przeprowadzeniu 
testów Zamawiający dokona ostatecznej oceny ofert. W  testach 
będą uwzględnione parametry podane przy opisie produktów. 
Parametry te są oznaczone gwiazdką (*) i zawierają dopisek w 
nawiasie (TAK/NIE), gdzie TAK – oznacza, że produkt spełnia kryteria, 
NIE – oznacza, że ich nie spełnia. W przypadku kiedy testowany 
produkt nie przejdzie pozytywnie testów Zamawiający zwróci się do 
kolejnego w kolei Oferenta, który złożył najtańszą ofertę, o przesłanie 
próbek. 

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

W przypadku oferowania innych ilości w opakowaniach, liczba sztuk powinna być równoważna z ilością podaną w 

zapytaniu. 

 

III. TERMIN ZAMÓWIENIA  

Dostarczenie przedmiotów zamówienia powinno nastąpić nie później niż w przeciągu 21 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. 

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

brany max czas dostawy. 

6. Datę wystawienia oferty. 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1. Cena: 100% 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferty muszą być dostarczone do 17.10.2016 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:  

 

 

mailto:tenders@selvita.com
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Selvita S.A. 

ul. Bobrzyńskiego 14 

30-348 Kraków  

3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


