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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 07 2017 G 

 

 

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. 

5 x custom cloned shRNA for pLKO.1-HPGK-NEO-CMV-TGFP + Non-
targeting control in the same backbone 

 5 different custom designed shRNA sequences cloned into 
lentiviral vector pLKO.1-HPGK-NEO-CMV-TGFP   

 whole set should contain non-targeting control in the same 
backbone as custom designed shRNAs   

 Quality control: confirmed by DNA restriction digest, sequencing 
and OD260 

Więcej szczegółów (jeżeli są wymagane) będzie dostępnych po 
podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – wzór stanowi załącznik 1.
     

1   

 

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 42 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. 
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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. Nie dopuszcza się możliwości 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 27.07.2017 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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Załącznik 1. 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (dalej: „Umowa”) została zawarta w dniu [data] w [miejsce] 
pomiędzy: 
 
 

spółką Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, Polska, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000367359, NIP (VAT ID): PL6792942955, REGON: 120515330, kapitał zakładowy: 5.705.223,20 PLN 

(opłacony w całości), 

reprezentowaną przez:  

1. [imię, nazwisko, funkcja] 

2. [imię, nazwisko, funkcja]  

 zwaną dalej „Selvita” lub „Stroną Udostępniającą” 
 
a 
 

[Strona] 

reprezentowaną przez:  

[imię, nazwisko, funkcja] 

 zwaną dalej „Kontrahentem” lub „Stroną Otrzymującą” 
 
Kontrahent i Selvita zwane są w dalszej części Umowy: z osobna – „Stroną”, a łącznie – „Stronami”. 
 
Zważywszy na to, że: 
 

I. Strony planują ocenić możliwość nawiązania współpracy biznesowej w dziedzinie [dziedzina] (dalej: 
„Cel”); 

II. w toku negocjacji związanych z przyszłą współpracą,  Selvita może udostępniać Kontrahentowi 
informacje biznesowe, handlowe, naukowe, techniczne, finansowe, prawne lub inne informacje, 
które Selvita uznaje za poufne; 

III. celem Umowy jest określenie zasad postępowania z Informacjami Poufnymi (zdefiniowanymi w 
dalszej części Umowy), które mogą zostać udostępnione przez Selvita Kontrahentowi, aby chronić 
słuszne interesy Strony Udostępniającej, podczas gdy informacje znajdują się w posiadaniu Strony 
Otrzymującej. 

 
 Mając na względzie powyższe, Strony postanawiają co następuje: 

 
1. W rozumieniu niniejszej Umowy pojęcie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje, 

materiały, substancje, związki chemiczne, urządzenia, dane techniczne oraz dane o innym 
charakterze, informacje rynkowe, odnoszące się do sprzedaży, metody, koncepcje, formuły, 
informacje finansowe, wzory, rysunki, odkrycia, praktyki, biznes plany, strategie, produkty, procesy,  
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specyfikacje, techniki, procedury testów, badania, wynalazki, tajemnice handlowe, know-how, kod 
źródłowy, kod wynikowy, informacje dotyczące personelu, dostawców, dawców, sprzedawców,  
licencjobiorców, licencjodawców ujawnione przez Stronę Udostępniającą Stronie Otrzymującej w 
czasie obowiązywania Umowy oraz wszelkie analizy, zestawienia, notatki i inne dokumenty, w 
szczególności przygotowane przez Stronę Otrzymującą, które zawierają takie informacje lub zostały 
na nich oparte. Pojęcie „Informacje Poufne” obejmuje również okoliczność zawarcia Umowy oraz 
jej treść, fakt, że Strony prowadzą negocjacje oraz wszelkie związane z tym informacje. Wszelkie 
informacje określone powyżej należy uznać za „Informacje Poufne” bez względu na to, czy zostały 
oznaczone jako poufne. Informacje Poufne mogą zostać przekazane w każdej formie m.in. ustnie, 
wizualnie w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą materialnego nośnika informacji, np. w 
formie dokumentów, obrazków, w tym w związku z przeprowadzeniem obserwacji, inspekcji lub 
badań przez Stronę Otrzymującą. Strony niniejszym oświadczają, że Informacje Poufne 
przedstawiają istotną wartość dla Strony Udostępniającej i jako tajemnica przedsiębiorstwa 
wywierają wpływ na osiągnięcie zamierzeń biznesowych. 
Zobowiązania określone w Umowie nie dotyczą informacji: 

a) które są publicznie dostępne w chwili ich ujawnienia lub staną się publicznie dostępne po 
tej chwili, w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowienia Umowy lub zawinionego 
zachowania Strony Otrzymującej;  

b) znajdowały się w posiadaniu Strony Otrzymującej, w chwili ich przekazania Stronie 
Otrzymującej, pod warunkiem, że Strona Otrzymująca wykaże tą okoliczność, za pomocą 
odpowiednich dokumentów; 

c) zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą bez użycia Informacji Poufnych, 
pod warunkiem, że Strona Otrzymująca wykaże tą okoliczność, za pomocą odpowiednich 
dokumentów; 

d) przekazanych Stronie Otrzymującej przez osobę trzecią, która nie naruszyła zobowiązań do 
zachowania poufności, podobnych do tych, określonych w Umowie, w stosunku do Strony 
Udostępniającej; 

e) Strona Otrzymująca została zobowiązana do ujawnienia lub przechowywania Informacji 
Poufnych na podstawie przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia władzy publicznej lub 
sądu posiadającego jurysdykcję nad Stroną Otrzymującą, pod warunkiem że Strona 
Otrzymująca poinformuje Stronę Udostępniającą o powstaniu tego obowiązku z rozsądnym 
wyprzedzeniem przez doręczenie Stronie Udostępniającej kopii takiego orzeczenia oraz 
zapewni Stronie Otrzymującej możliwość podjęcia środków zmierzających do ograniczenia 
skutków zastosowania się do takiego obowiązku. Co więcej, Strona Otrzymująca powinna 
ujawnić tylko tę część Informacji Poufnych, która powinna zostać ujawniona na podstawie 
przepisów prawa (orzeczenia władzy publicznej). 
  

Kombinacje Informacji Poufnych nie podlegają jednemu z powyższych wyłączeń, jedynie z tego 
powodu, że tylko element takich Informacji Poufnych został udostępniony oznaczonej grupie osób, 
np. pracownikom jednej ze Stron, lub tylko element takich Informacji Poufnych podlega jednemu z 
wyżej wymienionych wyłączeń, o ile Informacje Poufne lub odpowiednio ich kombinacja nie jest 
objęta w całości danym wyłączeniem. 

 
2. Wszystkie Informacje Poufne pozostaną bezterminowo własnością Strony Udostępniającej. 

Ujawnienie Informacji Poufnych nie skutkuje przeniesieniem na Stronę Otrzymującą żadnych praw, 
w tym praw własności intelektualnej przysługujących Stronie Udostępniającej, w stosunku do 
Informacji Poufnych. W szczególności,  ujawnienie  Informacji Poufnych na podstawie Umowy nie 
oznacza udzielenia Stronie Otrzymującej licencji na korzystanie z Informacji Poufnych w innym 
zakresie niż Cel, ani przeniesienia na Stronę Otrzymującą praw autorskich, patentów, zgłoszeń 
patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych i know-how. W celu uniknięcia  
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wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym postanawiają, że wszystkie wynalazki, odkrycia, 
technologie, metody i procesy, które powstały lub zostały rozwinięte na skutek lub w związku z 
korzystaniem z ujawnionych Stronie Otrzymującej Informacji Poufnych będą stanowić wyłączną 
własność Strony Udostępniającej. 

3. Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie modyfikować ani nie przeprowadzać procesu inżynierii 
wstecznej żadnej z udostępnionych Informacji Poufnych, w jakimkolwiek celu. Strona otrzymująca 
nie ma prawa do ustalania struktury chemicznej przekazanych Informacji Poufnych, w szczególności 
substancji i cząsteczek. Strona otrzymująca zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji 
Poufnych, na podstawie których da się wywnioskować strukturę cząsteczki lub skład substancji, w 
celu ustalenia takiego składu lub struktury. 

4. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania Informacji Poufnych w ścisłej tajemnicy i 
ochrony ich poufności oraz poczynienia wszelkich rozsądnych kroków, w celu zabezpieczenia 
Informacji Poufnych przed dostępem osób nieuprawnionych. Strona Otrzymująca zobowiązuje się 
traktować Informacje Poufne udostępnione na podstawie Umowy w taki sposób, w jaki traktuje 
własne informacje poufne, z zastrzeżeniem, że Strona Otrzymująca będzie zawsze postępować z 
przekazanymi Informacjami Poufnymi przynajmniej z należytą starannością. W szczególności, Strona 
Otrzymująca podejmie wszelkie środki odpowiednie do zachowania poufności przekazanych lub 
udostępnionych na podstawie Umowy Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca nie ma prawa: 

a) do korzystania z Informacji Poufnych w innym celu niż Cel, w szczególności do używania ich 
dla celów handlowych, sprzedażowych, produkcji i innych celów komercyjnych, bez 
uzyskania uprzedniej zgody Strony Udostępniającej, wyrażonej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności; 

b) do kopiowania Informacji Poufnych bez uzyskania uprzedniej zgody Strony Udostępniającej, 
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

c) do udostępniania Informacji Poufnych osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody 
Strony Udostępniającej, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

d) do udostępnienia Informacji Poufnych swoim przedstawicielom, pracownikom, agentom lub 
doradcom (dalej: „Przedstawiciele”); Strona Otrzymująca jest jednak uprawniona do 
przekazania Informacji Poufnych wyłącznie tym spośród swoich Przedstawicieli, którym jest 
to w oczywisty sposób potrzebne dla realizacji Celu i wyłącznie w niezbędnym zakresie, pod 
warunkiem, że: (i) Strona Otrzymująca poinformuje swoich Przedstawicieli o poufnym 
charakterze Informacji Poufnych; (ii) Strona Otrzymująca zawrze ze swoimi 
Przedstawicielami, przed udostępnieniem im Informacji Poufnych, umowy o zachowaniu 
poufności w formie pisemnej; (iii) Strona Otrzymująca będzie odpowiedzialna za każde 
działanie lub zaniechanie swoich Przedstawicieli, sprzeczne z obowiązkami odnoszącymi się 
do Informacji Poufnych, jak za własne działanie lub zaniechanie; (iv) Strona Otrzymująca 

niezwłocznie poinformuje Stronę Udostępniającą, o każdym przypadku naruszenia 
postanowień Umowy; 

e) do wyjawiania osobom trzecim zamiaru zawarcia z drugą Stroną umowy o świadczenie 
usług lub innej transakcji, ani do wyjawiania okoliczności prowadzenia w tym celu negocjacji 
lub rozmów z drugą  Stroną oraz ich treści, bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strona Udostępniająca może w każdym czasie, według własnego uznania, zażądać niezwłocznego 
zaprzestania korzystania z przekazanych Informacji Poufnych, zwrotu lub zniszczenia wszystkich 
nośników Informacji Poufnych znajdujących się w posiadaniu Strony Otrzymującej (w tym 
dokumentów, nośników w formie elektronicznej, innych materiałów zawierających Informacje  
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Poufne oraz wszystkich kopii, wyciągów i wypisów). Strona Udostępniająca może również zażądać 
potwierdzenia przez Stronę Otrzymującą, że zniszczono powyższe Informacje Poufne. Spełnienie 
obowiązków określonych w niniejszym punkcie nie powoduje ustania obowiązków Strony 
Otrzymującej wynikających z Umowy. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony przez okres dwóch lat liczonych od tej 
daty. Wszystkie zobowiązania dotyczące Informacji Poufnych określone w Umowie są ważne przez 
cały okres jej obowiązywania oraz przez dziesięć (10) lat od jej rozwiązania, bez względu na to czy 
prowadzone przez Strony negocjacje doprowadzą do zawarcia przez Strony umowy o świadczenie 
usług lub innej umowy. Jednakże Strony mogą w każdym czasie zastąpić postanowienia Umowy 
przez zawarcie innej umowy zawierającej zobowiązania do zachowania poufności przekazywanych 
informacji, pod warunkiem, że Strony wprowadzą do nowej umowy wyraźne odesłanie do 
niniejszego punktu. 

7. Zawarcie Umowy nie skutkuje powstaniem obowiązku żadnej ze Stron do podjęcia  negocjacji, ani 
do zawarcia z drugą Stroną umowy. Żadne oświadczenie ani zachowanie przedstawiciela Strony nie 
prowadzi do powstania w sposób dorozumiany zobowiązania do zawarcia innej umowy, o ile Strony 
nie postanowią inaczej w formie pisemnej. 

8. Umowa powstała i powinna być interpretowana w oparciu o polskie prawo, z wyłączeniem zasad, 
które mogą prowadzić do odesłania do prawa obcego. Strony niniejszym postanawiają, że wszelkie 
spory mogące wyniknąć w związku lub na skutek zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Selvity. 

9. Strona Otrzymująca oświadcza, że ujawnienie lub korzystanie z Informacji Poufnych Strony 
Udostępniającej niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy może prowadzić do powstania 
szkody, której wysokości nie da się ustalić lub której nie da się naprawić wypłacając Stronie 
Udostępniającej odszkodowanie formie pieniężnej. W razie niewykonania, nienależytego wykonania 
Umowy lub powstania zagrożenia wystąpienia szkody, Strona Udostępniająca będzie miała prawo 
według swojego wyboru do żądania udzielenia zabezpieczenia, zaprzestania naruszeń. Powyższe 
postanowienie nie ogranicza możliwości dochodzenia od Strony Otrzymującej roszczeń na zasadach 
ogólnych. 

10. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wymaga uzyskania przez Stronę 
uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

11. Niniejsza Umowa nie prowadzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy spółki handlowej, umowy 
agencyjnej, umowy typu joint venture.  

12. Żadna ze Stron nie może używać nazwy drugiej Strony w publikacjach i przekazach o charakterze 
reklamowym, bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

13. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. Strony postanawiają, że doręczenie kopii Umowy z popisami przedstawicieli Stron 
zachowanymi w formacie pdf prowadzi do skutecznego zawarcia Umowy. W razie zaistnienia sporu 
w związku z Umową, Strony zobowiązują się do niepodnoszenia zarzutów mogących wynikać z 
zawarcia Umowy w drodze wymiany plików pdf. 
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W imieniu: SELVITA S.A.      

  
 
 
Podpis:  ..........................................  .................................................. 
Imię i nazwisko: .......................................... .............................................. 
Stanowisko: ..........................................  .............................................. 
Data: ..........................................  .............................................. 
 
  .............................................       
  
 
W imieniu: [Strona] 
 

Podpis:  ..........................................  .................................................. 
Imię i nazwisko: .......................................... .............................................. 
Stanowisko: ..........................................  .............................................. 
Data: ..........................................  .............................................. 
 

 


