
 

 

Łomianki, 15 kwietnia 2016r. 
 
Celon Pharma S.A. 
Mokra 41A 
05-092 Łomianki / Kiełpin  
tel.: +48 22 751 74 78 
fax: +48 22 751 74 77 
KRS: 0000437778 
NIP: 118 - 16 - 42 - 061 
e-mail: anna.zalecka@celonpharma.com 
 

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 9/2016/M/PIKCEL 

W związku z planowaną realizacją przez Celon Pharma S.A. projektu „Rozwój przedkliniczny i 
kliniczny innowacyjnego inhibitora kinaz lipidowych jako kandydata w terapii sterydoopornych i ciężkich 
postaci chorób płuc o podłożu zapalnym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 
2014-2020, Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw (zwany dalej "Projekt"), 
ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie następującego badania: 

 
Wytworzenie substancji CPL-302-253 

1. Wytworzenie 2,5 kg substancji CPL-302-253 w warunkach non-GMP i optymalizacja procesu 

otrzymywania wraz z przygotowaniem dokumentacji dla wytworzonej substancji. 

Przedmiotem pierwszej części zadania jest wytworzenie 2,5 kg substancji czynnej o numerze 

kodowym CPL-302-253 (non-GMP) o czystości nie mniejszej niż 98% oraz przeprowadzenie prac 

optymalizacyjnych. Prace optymalizacyjne dla procesu wytwarzania CPL-302-253 powinny 

zawierać: 

- wybór ekonomicznie efektywnej ścieżki syntezy  
- możliwość wytworzenia substancji w ilości 7,5 kg w standardzie GMP 
- możliwość wdrożenia wybranej ścieżki syntetycznej do przemysłowego wytwarzania inhibitora 
CPL-302-253 
Dokumentacja dołączona do wytworzonej substancji powinna zawierać: 
- Pełen opis wytwarzania substancji CPL-302-253 z dokładnym opisem poszczególnych etapów 
syntezy, skalą poszczególnych etapów i liczbą powtórzeń. 
- Schemat blokowy opisujący proces wytwarzania 
- Dane spektralne dla poszczególnych półproduktów oraz produktu końcowego, miedzy innymi 
tj.: widma: 1H NMR i 13C NMR, wydruk z analizy HPLC z opisem metody analitycznej, wydruk z 
analizy MS z opisem metody analitycznej, wynik analizy elementarnej (pierwiastki do oznaczenia 
C, H, N oraz zawartość popiołów) 
- Dokładny opis wydzielania produktu końcowego (opis sposobu oczyszczania lub opis metody 
krystalizacji) 
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- Metody analityczne na czystość i zawartość wytworzonej substancji, zawartość metali ciężkich 
oraz pozostałości rozpuszczalników organicznych. 
Termin zakończenia zadania: grudzień 2016 

2. Wytworzenie 7,5 kg substancji w standardzie GMP wraz z przygotowaniem dokumentacji IMPD 

dla wytworzonej substancji zgodnie z wytycznymi ICH  

Przedmiotem drugiej części zadania jest wytworzenie 7,5 kg substancji czynnej o numerze 
kodowym CPL-302-253 w standardzie GMP o czystości nie mniejszej niż 99% z wykorzystaniem 
ścieżki syntetycznej opracowanej i wybranej z punktu 1 zadania wraz z przygotowaniem 
niezbędnej dokumentacji z wytwarzania. 
Termin zakończenia zadania: maj 2017 
 

Wszelkie informacje dotyczące substancji CPL-302-253 to jest struktury, dotychczasowej ścieżki syntezy i 
dodatkowych potrzebnych informacji zostaną udzielone po podpisaniu dokumentu o zachowaniu 
poufności. 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie: http://celonpharma.com/category/zapof/ 

Wymagania, które powinny być spełnione przez oferentów: 

1. Oferent powinien posiadać wszystkie licencje wymagane przez prawo do dostarczenia 
przedmiotu zamówienia. 

2. Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i potencjał do dostarczenia przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oferent powinien posiadać niezbędną infrastrukturę techniczną i laboratorium do prowadzenia 
badań, o których mowa w niniejszym zapytaniu. 

4. Oferent powinien wykazać kompetencje naukowe pracowników specjalizujących się w 
dziedzinach związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego oraz potwierdzić, że 
liczba zatrudnionych osób jest wystarczająca, aby zapewnić wykonanie badania w okresie 
proponowanym w ofercie. 

5. Oferent powinien wykazać doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań i rozwoju projektów 
realizowanych na przestrzeni 2 ostatnich lat. Złożenie przez oferenta folderu, prezentacji lub 
monografii jest dozwolone. Przynajmniej jeden przykład wyników badań uzyskanych przez 
Oferenta w projektach podobnych do opisanych w ofercie (dane referencyjne) jest wymagany. 

6. Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna zapewnić pomyślną realizację zamówienia. 

Adres i termin składania ofert: 

7. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin, Polska, jeśli 
wysyłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy anna.zalecka@celonpharma.com 
w przypadku wysłania pocztą elektroniczną. 
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8. Oferta musi być złożona nie później niż 3 czerwca 2016r godz. 16.00. Jeśli wysłana pocztą 
tradycyjną lub kurierem, ofertę uważa się za złożoną w dniu jej dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego. 

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
10. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 06.06.2016. 
11. Ostateczna decyzja zostanie przekazana do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej dnia 07.06.2016. 
12. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu lub zapytania ofertowego, prosimy o kontakt 

z p. Marcinem Zagozda, email: marcin.zagozda@celonphama.com 
 

Prezentacja ofert: 

13. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
14. Oferta musi być w języku polskim lub angielskim. 
15. Oferta musi wskazywać datę sporządzenia, adres Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer 

NIP (jeśli są dostępne). 
16. Oferta musi zawierać: 

a. jeśli złożona przez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto i netto oraz należny 
podatek 

b. jeśli złożona przez Oferenta działającego poza granicami Polski: cenę ofertową netto oraz 
informację o braku zawarcia podatku VAT i innych podatków w ofercie cenowej. 

17. Oferta musi zawierać numer zapytania ofertowego w tytule. Numer ten musi pojawić się również 
w tytułach poczty elektronicznej, tradycyjnej lub kurierskiej. 

18. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 3 miesięcy, liczonych od daty upływu 
terminu składania ofert. 

19. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent. 
20. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "oświadczenia o braku powiązań 

personalnych lub kapitałowych z Zamawiającym". Oświadczenie jest dostępne na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

21. Zamawiający może złożyć zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymogi 
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie uznana za najlepszą w stosunku do 
kryteriów wyboru określonych w niniejszym zapytaniu. 

22. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury 
przetargowej. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury przetargowej bez wyboru 
zwycięskiego Oferenta. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania przyczyn zamknięcia 
procedury. 

24. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów przedstawienia wyjaśnień 
dotyczących ich ofert. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odroczenia 
ostatecznej oceny i powiadomienia o wynikach oceny ofert. 
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25. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
26. Oferty niespełniające wymogów formalnych opisanych w zapytaniu ofertowym nie będą 

rozpatrywane. 
27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
29. Zamawiający dopuszcza odrzucenia ofert, których treść budzi uzasadnione wątpliwości. 

Oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 
1. dotrzymanie terminu realizacji zamówienia – waga 50% 
2. jakość wykonanej usługi zgodna ze specyfikacją zamawiającego – waga 50% 
  


