ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2016

Warszawa, 08.04.2016

W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nową terapią

antynowotworową w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R

przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw.
„szybka ścieżka” współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady
konkurencyjności, Cellis Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert na:

Usługę podwykonawstwa z zakresu wstępnego etapu pracy naukowo-badawczej pt. „Stworzenie
komórkowego systemu transportowego dla leków antynowotworowych” – badania in vivo.
1. ZAMAWIAJĄCY
Cellis Sp. z o.o.

Ul. Generała Zajączka 28
01-510 Warszawa

NIP: 525-264-06-06
2. Tryb zamówienia

2.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

2.3 O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Usługodawców oraz opublikuje informacje na swojej
stronie internetowej.

2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.

2.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Cellis Sp. z o.o. może

zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Cellis Sp. z o.o.

poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą e-mailową wszystkich Usługodawców, do których
skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.

2.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Cellis Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
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2.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert
3

częściowych.

Przedmiot zamówienia
3.1 Nazwa zamówienia:

Usługa podwykonawstwa z zakresu wstępnego etapu pracy naukowo-badawczej pt. „Stworzenie
komórkowego systemu transportowego dla leków antynowotworowych” – badania in vivo.
Na ww. usługę składa się:

1. Zbadanie wpływu stymulacji (komórek nośnikowych transportujących wewnątrz klatek białkowych leki do
komórek nowotworowych), na efektywność migracji komórek nośnikowych do guza.

2. Określenie wydajności dostarczania klatek transportujących (i leków w nich zawartych) do guza
nowotworowego.

Opracowanie ww. metod stymulacji ma być wykonane z wykorzystaniem stymulacji: cytokinami, chemokinami

i/lub związkami o potencjale immuno-modulującym. Mają być wybrane takie sposoby stymulacji które
zapewnią efektywność migracji komórek nośnikowych do guza i do oceny wydajności dostarczania klatek
transportujących (i leków w nich zawartych) do guza nowotworowego. W tym celu powinny być zastosowane
takie metody jak: cytometria przepływowa, Western blot/HPLC i przyżyciowe obrazowanie fluorescencji w
całym ciele myszy lub ich odpowiedniki o zbliżonej czułości.

Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia zostanie udostępniona potencjalnemu wykonawcy, jeśli
zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.
3.2 Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3. Kody CPV: 73120000-9 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze

4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1 W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej,

państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
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nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-

rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

4.2 Zawarta umowa z Wykonawcą obejmowała będzie przeniesienie praw autorskich do własności intelektualnej.
4.3 Wnioskodawca zobowiązany jest do:
●

Prowadzenia badań zgodnie z tematyką określoną przez Zamawiającego.

●

Uzyskania zgody właściwej lokalnej komisji etycznej zgodnie z ustawą z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt

●

Prowadzenie dokumentacji – raporty z eksperymentów naukowych w formie elektronicznej i papierowej.
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266).

4.4 Wymagania i kwalifikacje techniczne oferenta:
●

Dysponowanie potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia, a w szczególności
wnioskodawca posiada:

a) laboratorium do hodowli komórkowych w warunkach bez infekcji mykoplazmą,
b) wielolaserowy cytometr przepływowy,
c) automatyczny licznik komórek,

d) dostęp do zwierzętarni z możliwością przyżyciowego obrazowania fluorescencji u drobnych zwierząt
laboratoryjnych.

Wnioskodawca przedstawi oświadczenia w tym zakresie, które jest załącznikiem do formularza ofertowego
(Zał. 2).

5. Kryteria oceny ofert:
5.1 Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 70%

2. Zakres badań, rozumiany jako liczba różnych rodzajów stymulacji badanych pod kątem ich wpływu
na zdolności komórek nośnikowych – 30%

Kryterium 1 „Cena” oceniane będzie w następujący sposób:
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W kryterium Cena Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
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Kryterium 2 „Zakres badań” rozumiany jako liczba różnych rodzajów stymulacji badanych pod kątem ich wpływu
na zdolności komórek nośnikowych, wg wzoru.
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W kryterium Zakres badań wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
5.2 Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wymogi obligatoryjne oraz uzyska największą łączną
liczbę punktów we wszystkich kryteriach (obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

5.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.

6. Warunki dotyczące zamówienia
6.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Usługodawców prowadzących działalność zgodną z opisem
przedmiotu zamówienia.

6.2 Ofertę mogą składać Wnioskodawcy posiadający wiedzę i doświadczenie, a także sprzęt niezbędny do realizacji
przedmiotu zamówienia.

6.3 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania
ofert.

7. Termin realizacji umowy
Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie 01.05.2016 r. – 30.10.2017 r.
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8. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:
8.1 Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Usługodawcy.
8.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Usługodawca.

8.3 Oferty należy przesłać zgodnie ze wzorem w Załączniku 1 do dnia 20 kwietnia 2016 r. – do godziny 23.59.
8.4 Oferta powinna zostać przesłana w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres: a.sikora@cellis.eu.
8.5 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.6 Oferta powinna obowiązywać przez minimum 60 dni od upływu terminu składania ofert (pkt.8.3).
9. Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
9.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu przynajmniej 10% udziałów lub akcji,

c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. 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.

9.2 Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie (Zał. 3).
10. Zawiadomienie o wyborze

Oferent o wyborze oferty zostanie powiadomiony przez e-mail.

11. Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
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12. Kontakt

Anna Sikora

(22) 59 362 77

a.sikora@cellis.eu
Cellis Sp. z o.o.

Ul. Nowoursynowska 159
(budynek 24, pok. 135)
02-776 Warszawa

Ewentualne pytania dotyczące zapytania proszę zadawać wyłącznie drogą elektroniczną.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Wzór formularza ofertowego

2) Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

4) Proponowana umowa na realizację prac badawczych z zapytania ofertowego
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ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 2/2016
Pieczęć Wykonawcy

Dane Oferenta:

Nazwa: __________________________________________
Adres:___________________________________________
Nr telefonu/fax:___________________________________

NIP:_____________________________________________

REGON:__________________________________________

Osoba do kontaktów: _______________________________
e-mail:___________________________________________

Dane Zamawiającego:
Cellis Sp. z o.o.

Ul. Generała Zajączka 28
01-510 Warszawa

NIP: 525-264-06-06
Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 2/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 na Usługę podwykonawstwa z zakresu pracy
naukowo - badawczej pt. „Stworzenie komórkowego systemu transportowego dla leków antynowotworowych” – badania
in vivo w związku z planowaną realizacją projektu który zakłada badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nową terapią

antynowotworową w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R

przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw.
„szybka ścieżka”, składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym
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1. Oferuje realizacje zamówienia według następujących stawek:
Cena netto
Wartość VAT
Cena brutto
2. Oświadczam, że zrealizuję badania w następującym zakresie różnych rodzajów stymulacji komórek nośnikowych
wykorzystując liczbę czynników stymulacji: ___________________________

3. Oświadczam, że spełniam minimalne wymagania stawiane w Zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuje warunki w nim zawarte i nie wnoszę
zastrzeżeń. Zobowiązuje się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi warunkami.

5. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.

…………………………………………
Data i miejscowość
………………………………………….
Podpis oferenta
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ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/2016

Oświadczam, że firma/instytucja ______________________________________________ (nazwa i adres siedziby)
spełnia poniższe warunki:

1. Oświadczam, iż posiada niezbędną wiedze i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK)

…………………………………………
Data i miejscowość
………………………………………….
Podpis oferenta

Cellis Sp. z o. o.
ul. Generała Zajączka 28
01-510 Warszawa
NIP 525-264-06-06 REGON 363297680
KRS 0000592146
www.cellis.eu

Biuro:
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
bud. 24 pok. 135
tel./fax (22) 593 62 77
email: office@cellis.eu

ZAŁĄCZNIK 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do zapytania
ofertowego nr 2/2016

__________________, dn. ___________

Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Ja niżej podpisany/a ________________________________________________________
oświadczam, że

1. Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. 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 przeprowadzeniem 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,

4) 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.

…………………………………………
Data i miejscowość
………………………………………….
Podpis oferenta
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