Wrocław, 19.11.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 25/Bioceltix/2019
na dostawę dwóch cieplarek mikrobiologicznych 55-60 litrów
KOD CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny
w ramach realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0281/16 pt. “Produkcja allogenicznych
mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami
Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu
leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do badań klinicznych w leczeniu zmian
zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 1.1.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
I.

II.

ZAMAWIAJĄCY:
Bioceltix S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel: +48 71 725 34 10 , faks: +48 71 734 55 09
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch cieplarek mikrobiologicznych 55-60 litrów,
których szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dostawy będą realizowane jednorazowo po wyłonieniu wykonawcy.

III. Pozostałe wymagania:
1. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych
od daty upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym1. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik nr
3 do zapytania ofertowego.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, których oferty są niekompletne
i nie zawierają wymaganych załączników (zgodnie z zapisami części V zapytania ofertowego).
3. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów spełniających łącznie następujące
kryteria:
1

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

•

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.
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•
•

V.

posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji dostaw urządzeń w zakresie
zbliżonym do przedmiotu zamówienia;
którzy będą w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia, odpowiadający stawianym
przez Zamawiającego wymaganiom (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego);

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent przygotuje i prześle Zamawiającemu ofertę w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
3. Ofertę należy przygotować na wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
4. Oferta musi:
• zawierać nazwę Oferenta oraz jego dane kontaktowe, w tym telefon i adres e-mail,
• zawierać cenę netto oraz brutto2,
• powoływać się na nr i tytuł zapytania ofertowego tj.: „dot. zapytania ofertowego nr
25/Bioceltix/2019 na dostawę dwóch cieplarek mikrobiologicznych 55-60 litrów”
• zawierać następujące załączniki:
− wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze szczegółową kalkulacją
cenową (załącznik nr 2);
− skan podpisanego oświadczenia o braku powiazań z Zamawiającym (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
− skan referencji, potwierdzających wcześniejsze doświadczenie w realizacji dostaw
urządzeń (w okresie do 3 lat od daty złożenia oferty), w zakresie zbliżonym do
przedmiotu zamówienia. Ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przesłanych referencji, na dokumentach referencyjnych powinny znaleźć się dane
podmiotu udzielającego referencji, umożliwiające skuteczną ich weryfikację.
Zamawiający oczekuje oświadczenia o tym że:
a) dostawy były realizowane w sposób terminowy;
b) materiały pod względem jakościowym spełniały wymagania użytkownika
c) przesyłka była dobrze zapakowana i nie uległa uszkodzeniu podczas
dostawy.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Oferenta ogólnych referencji wraz
z oświadczeniem Oferenta, w którym szczegółowo oświadczy on, że rzetelnie
wykonuje lub wykonywał czynności.
Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych oświadczeń,
w związku z tym na dokumentach referencyjnych, do których będą dołączone
oświadczenia również powinny znaleźć się dane podmiotu udzielającego referencji,
umożliwiające skuteczną weryfikację.
5. Brak jednego z wyżej wymienionych elementów skutkować może odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do
uzupełnień/wyjaśnień.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• złożenie oferty w terminie;
2

w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu publikacji
ogłoszenia.
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•

przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V zapytania
ofertowego;
2. Kryteria oceny ofert:
• 85 % - cena,
• 10 % - termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia – max. 4 tygodnie
od daty zamówienia,
• 5 % - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie
gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad
wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego, wskazane we właściwej części
przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (OPZ), maksymalny
okres gwarancji jaki może wskazać oferent to 60 miesięcy).
3. Sposób dokonywania oceny:
• Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt VI.2.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów
oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego
wzoru: P = C + T + G, gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
T – oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium termin realizacji dostawy na
podstawie złożonego zamówienia;
G – oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium okres gwarancji.
• Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona
i otrzyma największą łączną liczbę punktów w danej części.
• Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze
wzorem: C = Cmin x 85 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C min - najniższa cena netto za realizację całego zamówienia zaoferowana w
nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena netto (bez podatku VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
85 - waga kryterium „Cena oferty”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium termin realizacji dostawy na
podstawie złożonego zamówienia, zgodnie z poniższym wzorem:
T = Tmin x 10 / To, gdzie:
T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji
dostawy na podstawie złożonego zamówienia.
T min – najniższa wartość terminu realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia,
zaoferowana w nieodrzuconych ofertach, złożonych w postępowaniu;
To - termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia wykazany w ofercie
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ocenianej;
10 - waga kryterium „ termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z
okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz
wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla
właściwej części ), zgodnie z poniższym wzorem: G = Go x 5 / Gmax, gdzie:
G - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji
sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu
gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne
Zamawiającego – dla właściwej części);
Gmax – najdłuższy okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w
okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad
wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części), wykazana
przez Oferentów;
Go - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji
(zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania
minimalne Zamawiającego – dla właściwej części) wykazany w ofercie ocenianej;
5 - waga kryterium „okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w
okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad
wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części)”.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia /

podpisania umowy.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: 30.11.2019 r.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: zakupy@bioceltix.com, w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty
do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bioceltix.com/projekty-dotowane-ue/
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres
e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.
XI. ZAWARCIE UMOWY/ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty przesłania
umowy; w przypadku zakupu niskocennego Zamawiający dokona zakupu na podstawie
jednorazowego zamówienia, a Wykonawca powinien przyjąć zamówienie bezzwłocznie do
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realizacji. Zamawiający dokona zakupu na podstawie jednorazowego zamówienia a
Wykonawca powinien przyjąć zamówienie bezzwłocznie do realizacji.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od przyjęcia zamówienia
we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY (jeśli dotyczy)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony wykonawcy, jeżeli z
Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu przez Instytucję
Pośredniczącą.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego
z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu
zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na
etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
XIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona tak jak
ogłoszenie, na stronie: http://bioceltix.com/projekty-dotowane-ue/.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez
podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. W razie pytań do przedmiotu zamówienia bądź sposobu przygotowania oferty, należy je
składać pisemnie na adres: zakupy@bioceltix.com. Zamawiający udzieli odpowiedzi w
terminie 24 godzin od daty wpłynięcia (w dni robocze). Pytanie należy oznaczyć numerem
zapytania ofertowego, wpisując w tytule: „Pytanie do zapytania ofertowego nr
22/Bioceltix/2019”.
4. Załączniki do zapytania ofertowego
• Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
• Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
• Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym
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