
                                        

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w programie sektorowym „INNOMED – Program badań naukowych 

i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/09/16 

z dnia 21.09.2016 na realizację usługi pt. Badanie in vivo – badanie toksykologiczne związków 

 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 w programie sektorowym 
„INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny 
innowacyjnej” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Selvita S.A. 
ul. Bobrzyńskiego 14 
30-348 Kraków 
NIP:  679 294 29 55, REGON: 120515330, KRS: 000367359 

 
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA 

Badanie będzie przeprowadzone wg ogólnego układu grup przedstawionego poniżej: 
 

Grupa Związek Dawka Droga Schemat Liczba myszy na szczep Liczba szczepów 

1 Kontrola - PO QD 15 (4+11) 6 

2 du du PO QD 15 (4+11) 6 

3 du du PO QD 15 (4+11) 6 

du – do uzgodnienia 

 
Zwierzęta: 

 po 45 samic myszy z każdego z 6 szczepów: 
- 3 szczepy myszy dzikich (np. CD-1, BALB/c i C57BL/6) 
- 3 szczepy myszy z upośledzoną odpornością (np. SCID/beige, NOD/SCID i BALB/nude) 

 zwierzęta, w sumie 270 myszy, będą dostarczone przez Zleceniodawcę 
 
Grupy badawcze (dla każdego z 6 szczepów myszy): 

 grupa kontrolna oraz 2 grupy badane (2 różne dawki związku) 

 przez pierwszy tydzień badania - po 15 myszy na grupę (45 myszy na szczep; część 1), przez kolejne trzy 
tygodnie badania - po 11 myszy na grupę (33 myszy na szczep; część 2) 

 nie jest wymagane równoczesne rozpoczęcie badania na wszystkich szczepach 
 
Badane związki: 

 przebadany będzie preparat, będący potencjalnym produktem leczniczym w terapiach nowotworowych 

 związek (lub woda w grupach kontrolnych) będą podawane dożołądkowo za pomocą sondy 

 podawanie 1x dziennie, 7 dni w tygodniu, przez w sumie 28 dni 
 
Pozyskanie wyników: 

 codzienne pomiary masy ciała, obserwacja stanu zdrowia i przesyłanie surowych danych 

 część 1: 
- w ciągu pierwszego tygodnia doświadczenia, pobrana będzie pełna krew obwodowa od jednej myszy na 
grupę (tj. 3 myszy na szczep, czyli w sumie 18 próbek) w celu przeprowadzenia próbnych analiz frakcji 
limfocytarnych metodą FACS (podlega wycenie) 
- po 7 dniach eksperymentu, około 4h po ostatnim podaniu, nastąpi pobranie materiału od 3 myszy z 
każdej z grup (tj. 9 myszy na każdy szczep, czyli w sumie 54 z 270 myszy w eksperymencie) 
- materiał pobrany od 3 myszy na grupę, tj. krew pełna oraz śledziony, zostanie od razu przekazany 
Zleceniodawcy w temperaturze pokojowej do analizy post-mortem (nie podlegającej wycenie) 
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 część 2: 
- pozostałe zwierzęta (tj. po 11 myszy na grupę, czyli w sumie 198 myszy) będą dawkowane przez kolejne 
3 tygodnie 
- na zakończenie eksperymentu nastąpi pobranie materiału (tj. krwi pełnej oraz śledzion) 
- krew pełna (6 myszy na grupę) oraz śledziony (do 11 myszy na grupę) będą przekazanie Zleceniodawcy 
do analizy post-mortem (nie podlegającej wycenie) 
- krew pełna (do 5 myszy na grupę, czyli w sumie do 90 próbek) będzie wirowana w celu uzyskania osocza, 
a następnie przygotowana do właściwej analizy frakcji limfocytarnych metodą FACS (podlega wycenie) 

 
Kod CPV: 73100000-3 
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych 
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 
III. Usługa powinna zawierać poniższe czynności: 
1. Przeprowadzenie eksperymentu wg podanego schematu z uwzględnieniem reżimu podawania związku 

oraz pobrania materiału w wyżej opisanej formie. 
2. W skład wyceny powinna wchodzić zarówno próbna jak i właściwa analiza krwi metodą FACS; prosimy o 

podanie stawki godzinowej pracy urządzenia (przeciwciała CD3, CD4, CD8, CD25, CD45, CD45R, NK1.1, 
NKp46 oraz CD122 będą dostarczone przez Zleceniodawcę). 

3. Koszty zakupu odczynników niezbędnych do wykonania doświadczenia oraz pobrania materiału powinny 
być ujęte w kosztorysie, gdyż nie będą one zapewnione przez Zleceniodawcę. 

4. Rozpoczęcie realizacji badań w Q4, 2016 
Jeśli z jakiegoś powodu któryś w powyższych punktów nie może być spełniony, należy taką informację 
zaznaczyć. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą 
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami 
zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są 
wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym (definicja powiązań osobowych lub kapitałowych znajduje się na ostatniej stronie 
zapytania ofertowego). 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, w złotówkach. Oferta powinna: 

1. Być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową 
2. Zawierać pełną nazwę dostawcy, NIP, adres lub siedzibę Oferenta 
3. Zawierać numer telefonu i/lub adres e-mail osoby do kontaktu  
4. Zawierać cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia, z rozbiciem na koszt 

doświadczenia in vivo oraz na koszt analizy FACS w przeliczeniu na każdą godzinę pracy urządzenia, a także 
w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT 

5. Zawierać opis elementów podlegających wycenie, jakich wymagamy od oferenta  
6. Zawierać informację o możliwości wykonania usługi w podanym terminie lub najbliższym możliwym 

terminie w przypadku braku możliwości realizacji usługi w podanym terminie 
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7. Posiadać datę wystawienia oraz termin ważności (min. 30 dni) 
8. Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
9. Być uzupełniona o podpisane oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn 
formalnych. 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
1. Kryteria dopuszczające do dalszej oceny: 

 złożenie oferty w terminie 

 przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w pkt. V zapytania ofertowego 

 ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 
IV zapytania ofertowego 
 

2. Kryteria oceny ofert: 

 Cena (max. 10 pkt.): waga 60% 

 Termin rozpoczęcia realizacji zadania (max. 10 pkt.): waga 30% 

 Zgodność z wyznaczonymi szczegółami badania (max. 10 pkt.): waga 10% 
 
3. Sposób dokonywania oceny: 

 Punkty za cenę: najniższa oferowana cena otrzymuje maksymalną wartość 10 pkt., a każda wyższa cena 
otrzymuje 10 pkt. pomniejszone o wartość ((cena z oferty – cena najniższa)/cena najniższa) x 10 pkt. 

 Punkty za termin rozpoczęcia realizacji: najkrótszy termin (tydzień) realizacji dostaje maksymalną 
wartość 10 pkt., a każdy późniejszy termin otrzymuje 10 punktów pomniejszone o ((termin z oferty – 
termin najkrótszy)/termin najkrótszy) x 10 pkt. 

 Punkty za zgodność z wyznaczonymi szczegółami badania: oferta zgodna z wymaganiami otrzymuje 10 
pkt., a każda niezgodność w ofercie skutkuje odjęciem 2 pkt. 

 
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji doświadczenia to 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji usługi; za datę rozpoczęcia realizacji 

usługi uważa się datę podpisania zlecenia. 

 
 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferty muszą być dostarczone do końca dnia 11 października 2016 
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana którąkolwiek formą: 

 drogą elektroniczną na e-mail: aniela.golas@selvita.com 

 faxem na nr +48 12 297 47 01 

 kurierem, pocztą lub dostarczona osobiście na adres korespondencyjny: Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 
14, 30-348 Kraków  

3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego. 

4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.selvita.com/pl/o-firmie/fundusze-

unijne/zapytania-ofertowe-2 oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 

http://www.selvita.com/pl/o-firmie/fundusze-unijne/zapytania-ofertowe-2
http://www.selvita.com/pl/o-firmie/fundusze-unijne/zapytania-ofertowe-2
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów elektronicznie na adres  
e-mail wskazany w ofercie. 
 

X. ZAWARCIE UMOWY 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy  
z Zamawiającym w terminie do 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert lub niezwłocznie po uzyskaniu 
przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

XI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru 
Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartość zamówienia 
określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny  
z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 

XII. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć 

wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane 
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru 
oferty 

 
Dodatkowych informacji udziela pani Aniela Gołas pod numerem tel.: 12 297 47 23 oraz adresem e-mail: 
aniela.golas@selvita.com. 
 
 
 
 
 
Definicja powiązań osobowych i kapitałowych: 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 

mailto:aniela.golas@selvita.com
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Załącznik nr 1 
 

   

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

   

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania 

Ofertowego na realizację usługi pt. Badanie in vivo – badanie farmakokinetyczne związków u 

myszy oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu (pkt. IV) dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  

  

  

……………………….. …………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 

 


