Zapytanie Ofertowe nr: Zdrochem/ POIR 1.1.1 /01
Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r.
art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie wyrobów medycznych i postaci farmaceutycznych na bazie biopolimerów
i polipeptydów umożliwiających skuteczną terapię Zespołu Stopy Cukrzycowej”.

przez: Zdrochem sp. z o.o.
w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie
podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

Warszawa, 05.11.2015 r.

Zdrochem Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.16
02-089 Warszawa
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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

Spółka Zdrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje projekt, którego celem jest
opracowanie postaci farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych umożliwiających skuteczną
terapię Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC).
Celem szczegółowym projektu jest opracowanie strategii syntezy nowych związków na bazie
biopolimerów i polipeptydów, które będą wykazywały właściwości gojące i ułatwiające
ziarninowanie ran. Drugim celem szczegółowym jest oszacowanie skuteczności przeciwbakteryjnej,
przeciwgrzybiczej i przeciwwirusowej proponowanych związków i ich kompozycji.

Spółka Zdrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym lub Zdrochem)
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia badań przemysłowych w projekcie w zakresie:
Badania związków o działaniu antybakteryjnym, przeciwwirusowym oraz przeciwgrzybiczym
opracowanych w ramach projektu „Opracowanie wyrobów medycznych i postaci farmaceutycznych
na bazie biopolimerów i polipeptydów umożliwiających skuteczną terapię Zespołu Stopy
Cukrzycowej” na wybranych szczepach bakteryjnych, grzybach i wirusach.

Dane zamawiającego:
Zdrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 2.16
02-089 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407977,
posiadająca REGON: 145983792, NIP: 7010333468
tel.: 505 781 323
e-mail: ekurek@zdrochem.pl
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie obejmował:
Zadanie nr 1 :
Opis zadania:
-Badanie wpływu ok. 10 wybranych substancji czynnych dostarczonych przez Zamawiającego,
w kierunku

działania

antybakteryjnego,

przeprowadzone

z

wykorzystaniem

szczepów

referencyjnych wymienionych gatunków: Staphylococcus aureus MRSA i MSSA, Streptococus,
Enterococcus faecalis, Corynebacterium spp., Proteus sp., Escherichia coli, Enterobacter,
Klebsiella, Morganella morgani, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides sp., Clostridum sp.
-Badanie wpływu ok. 10 wybranych substancji czynnych dostarczonych przez Zamawiającego, w
kierunku aktywności przeciwgrzybiczej – badania na grzybach m.in. z rodzajów Candida,
Aspergillus, Fusarium.
-Ocena bakteriobójczych zdolności wybranych substancji czynnych (ok. 12 szczepów bakteryjnych)
za pomocą dostępnych metod, na przykład: metodą dyfuzyjno-krążkową, techniką radiodyfuzji lub
metodą seryjnych rozcieńczeń w podłożu stałym.
-Ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych substancji czynnych na przykład metodą
dyfuzyjno-krążkową.
-Opracowanie wyników i przygotowanie raportu.
Związki będą dostarczane okresowo od kwietnia 2016 do października 2018 roku. Sumarycznie
planowana jest analiza ok. 10 substancji czynnych. Oczekiwany okres realizacji zadania dla jednego
związku to 2-3 miesiące.

Zadanie nr 2 :
Opis zadania
- Określenie cytotoksyczności wybranych substancji czynnych.
- Opracowanie wyników i przygotowanie raportu.
Związki będą dostarczane okresowo od kwietnia 2016 do października 2018 roku. Sumarycznie
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planowana jest analiza ok. 10 substancji czynnych. Oczekiwany okres realizacji zadania dla jednego
związku to 2-3 miesiące.

Zadanie nr 3:
Opis zadania:
-Badanie wpływu wybranych substancji czynnych na replikację wirusa opryszczki typu 2 (HSV-2)
w warunkach in vitro. Badanie będzie obejmowało:
1) Zakup wybranych linii komórkowych oraz wirusa HSV-2.
2) Przygotowanie banków komórek oraz wirusa HSV-2.
3) Oznaczenia aktywności badanych substancji aktywnych wobec HSV-2
5) Analiza cytotoksyczności analizowanych substancji aktywnych na wybranych komórkach i
określenie zakresu stężeń do badań.
6) Analiza wpływu substancji czynnej na replikację wirusa w okreśnym zakresie stężeń.
7) Opracowanie wyników i przygotowanie raportu.
Związki będą dostarczane okresowo od kwietnia 2016 do października 2018 roku. Sumarycznie
planowana jest analiza ok. 10 substancji czynnych. Oczekiwany okres realizacji zadania dla jednego
związku to 2-3 miesiące.

III. ZAKRES OFERTY ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST
DOTARCZYĆ OFERENT
Oferta składana przez oferenta na realizację prac opisanych w dziale II musi zawierać następujące
informacje*:
 nazwę i adres oferenta,
 numer REGON oraz NIP,
 kompletne dane kontaktowe oferenta,
 datę sporządzenia oferty,
 cenę jednostkową (jeden związek) za wykonanie opisanych w ofercie zadań,
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 koncepcję merytoryczną wykonania usługi,
 skład zespołu realizującego wraz z CV,
 oświadczenie oferenta, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie
opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i terminie.

Wymogi formalne oferty:
 oferta musi być przygotowana w języku polskim;
 oferta powinna być ważna przez okres 120 dni od daty zakończenia składania ofert;
 cena usługi musi być podana w złotych polskich (netto i brutto);
 dopuszcza się składanie ofert częściowych;
 do oferty musi być dołączone oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych i
kapitałowych z zamawiającym;

*Oferenci mogą składać oferty na niniejsze zapytanie za pośrednictwem Formularza Ofertowego,
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERTY I WYBÓR WYKONAWCY

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego (ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 2.16
02-089 Warszawa). Oferty można również przesłać na adres e-mail: ekurek@zdrochem.pl,
ekurek.zdrochem@gmail.com .
Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2015 roku o godzinie 15.00. Oferty złożone po
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i
godzina wpływu oferty.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2015 roku o godzinie 16.00. Wybór Wykonawcy
zostanie ogłoszony do dnia 20.11.2015 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się jedynie z oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca.
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V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY

Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i
merytoryczne zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny.

L.p.

Parametr

Waga procentowa

1

Cena za wykonanie usługi

50%

2

Koncepcja merytoryczna wykonania usługi (punkty od 0 do 5)

25%

3

Zespół realizujący usługę (punkty od 0 do 5)

25%

Ocena oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

PK = [(CN/CR) + (PR/PN) + (ZR/ZN)] x 100

PK – ilość przyznanych punktów,
CN – cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
PR – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie za koncepcję merytoryczną
PN – najwyższa liczba przyznanych punktów za koncepcję merytoryczną
ZR - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie za zespół projektowy
ZN - najwyższa liczba przyznanych punktów za zespół projektowy
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VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania
dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie
skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego
w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego
postępowania bez wskazania wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z oferentów ma obowiązek traktować informacje
dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do
udziału w postępowaniu jako poufne.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia
oferenta

oświadczeń,

zawiadomień,

informacji

lub

dodatkowych

wyjaśnień

za

pośrednictwem faksu wskazanego w dziale I.
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzymać zaproszenie do
negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. Przedmiotem
negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji
usług określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy
na wykonanie prac.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem
wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu
zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z
Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w
sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalno-prawnych
warunków Umowy, Zamawiający - z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu
Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania
kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.
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8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z
29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent przystąpił do wykonania niniejszego zapytania
ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres
realizacji Projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego
ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów
odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem.

Warszawa, dnia 05 listopada 2015 r.
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