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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03 11 2017 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 następujący przedmiot zamówienia (zgodny z poniższą tabelą). 

L.p. Nazwa 
Ilość  Cena 

netto 

Cena 

brutto 

1. 

Science precision tissues, dimensions: about 213x114 mm, 30 boxes x 280 
tissues 
1-ply, white, for precise wiping during sensitive applications, e.g. cleaning 
electronic components and contacts, optical lenses and slides, removal from 
dispenser box;  

1   

2. 
Stirring magnets bars - set 18 pcs. 
PTFE-coated, cylindric, 2 pcs each size, in practical storage box, dimensions: L x 
D (mm): 10x6; 15x6; 20x7; 25x8; 30x8; 40x8; 50x8; 60x10; 80x10; 

1   

3. 

Science laboratory tissues, dimensions: about 200x205 mm, 15 boxes x 200 
tissues 
Two-ply, white, bleached without using chlorine, made of 100 % pure pulp – 
therefore particularly absorbent and soft, suitable for application with solvents 
and chemicals, low-fluffing and especially ideal for sensitive areas, excellent for 
wiping smaller amounts of liquid and for cleaning pipettes and slides 

1   

4. Electrolyte solution (KCl 3M), 125mL 2   

5. 

Set of 4 oligonucleotides, final amount each: 100nmol 
1) 5'-AGCTATGACCATGATTACGAATTGCTTGGAATCCTGACGAACTGTAG-3' 
2) 5'-AGCTACCATGCCTGCACGAATTCGTATCAGCGTAATCATGGTCATAGCT-3' 
3) 5'-CTACAGTTCGTCAGGATTCC-3' 
4) 5'-CTGATACGAATTCGTGCAGGCATGGTAGCT-3' 

1   

6. 
α-Casein Dephosphorylated from bovine milk, 250 mg 
lyophilized powder; 
at least 80% dephosphorylated; 

1   
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7. 

NF-Acrylamide/Bis-solution 40 % (19:1), 250ml 
ready-to-use, gas stabilised, aqueous 40 % acrylamide and bisacrylamide, stock 
solution at a ratio of 19:1, fluorescence free, made from 4x cristallised 
acrylamide, tested for automatic sequencers; 

1   

8. 

DpnII, restriction enzyme; 5,000 units 
concentration  50,000 units/ml 
product source: an E. coli strain that carries the DpnII gene from Diplococcus 
pneumoniae G41; 

1   

9. 

NF-Acrylamide/Bis-solution 40 % (29:1), 250ml 
ready-to-use, gas stabilised, aqueous 40 % acrylamide and bisacrylamide, stock 
solution at a ratio of 29:1, fluorescence free, made from 4x cristallised 
acrylamide, tested for automatic sequencers; 

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 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 10.11.2017 do końca dnia.  
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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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