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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016/M/PIKCEL z dnia 06.05.2016r. 

chromatograf flaszowy z funkcją prepHPLC 
DLA FIRMY CELON PHARMA S.A. W RAMACH 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 

 
Miejscowość 
Kiełpin 
 
Data zamieszczenia: 06.05.2016 
 
Zamieszczanie ogłoszenia 
obowiązkowe 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa: Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin 
 
Ogólny adres internetowy zamawiającego 
www.celonpharma.com 
telefon: 022 7515933 
 
Rodzaj zamawiającego 
Podmiot prywatny 
 
· Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? NIE 
 
· Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? NIE 
 
· Orientacyjny termin rozpoczęcia zakupów maj 2016 
 
· Orientacyjny termin zakończenia zakupów czerwiec 2016 
 
PROCEDURA 
· Tryb udzielenia zamówienia 
Zapytanie ofertowe 
 
· Kryteria oceny ofert (wagi %) 
cena 40% 
jakość 60% 
 
dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: 
Celon Pharma S.A. ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin 
osoba kontaktowa: 
Marcin Zagozda, marcin.zagozda@celonpharma.com 
lub Krzysztof Dubiel, krzysztof.dubiel@celonpharma.com 

mailto:marcin.zagozda@celonpharma.com
mailto:krzysztof.dubiel@celonpharma.com


 

 
CCEELLOONN  PPHHAARRMMAA  SS..AA..  

uull..  OOggrrooddoowwaa  22AA  

0055--009922  ŁŁoommiiaannkkii  //  KKiieełłppiinn  

tteell..::  ++  4488  2222  775511  5599  3333  

ffaaxx::  ++  4488  2222  775511  4444  5588 

 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,                                                                     
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek 
Numer KRS: 0000437778 
NIP : 118 – 16 – 42 – 061 
REGON : 015181033 

 

Oferty proszę wysyłać na adres: anna.zalecka@celonpharma.com 
· Termin składania ofert do dnia 13.05.2016r. 
Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane 
mailowo do Oferentów w dniu 17.05.2016. 
 
                                                                                                                                                          Kiełpin, dnia 06.05.2016 
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA NR  14/2016/M/PIKCEL 

 
Chromatograf flaszowy z funkcją prepHPLC 
 
Chromatograf flaszowy z funkcją rozdziałów preparatywnych do rozdziału próbek organicznych z 
mieszanin reakcyjnych lub formulacyjnych, przystosowany do pracy w fazach rozpuszczalników 
organicznych i wodnych mieszanin, w skład którego wchodzą następujące podzespoły: 
 
Wysokorozdzielcza pompa: 
Zintegrowana pompa gradientowa (gradient 2, lub 4-składnikowy)zdolna do pracy z przepływem od 
5 do 250 ml/min. Utrzymanie stabilnego ciśnienie w zakresie od 1-100 bar w pełnym zakresie pracy. 
Pompa umożliwiająca pracę z kolumnami szklanymi lub stalowymi kolumnami prepHPLC o średnicy 
do 80 mm. 
 

 Dokładność przepływu: 
5 - 10 ml/min < 4.5 % 
10 - 20 ml/min< 4.5 % 
20 - 200 ml/min< 3.5 % 
200 - 250 ml/min< 4.0 % 

 
 Powtarzalność przepływu przy: 

5-10 ml/min < 0.5 % 
10-250 ml/min < 0.5 % 

 
 Krok tolerancji gradientu: 

przy 80 ml/min < 3.5 % 
 
Komora mieszania: 
Statyczna komora mieszania z regulacją objętości w zależności od stosowanego przepływu. 
 
Detektory: 
Detektor DAD pracujący co najmniej przy dwóch długościach fali jednocześnie, definiowanych 
dowolnie w zakresie 200-600 nm. 

 Źródło światła : lampa deuterowa 
 Długość drogi optycznej kuwety:  0.3 mm 
 Dokładność ustawienia długości fali: ± 1 nm 

Możliwość podłączenia dodatkowego detektora np. ELSD (może być również zintegrowany) lub MS 
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Zawór nastrzykowy/dozujący: 
Automatyczny zawór nastrzykowy preparatywny 6-cio drożny, 2 pozycyjny z pętlą stalową o poj. 2 
lub 5 ml, dodatkowy zawór przełączający kolumny. 
 
Zawór purge: 
3-drożny zawór purge umożliwiający przemycie linii przed analizą bez konieczności przepuszczania 
fazy ruchomej przez kolumnę/kartridż. 
 
Zawór backflush: 
Automatyczny zawór do przepłukiwania kolumny/kartridża w przeciwprądzie fazy ruchomej. 
 
Zawór przełączający: 
Zawór pozwalający na automatyczne przełączanie pomiędzy dwiema podłączanymi kolumnami. 
 
Zawór powietrza:. 
Wlot powietrze umożliwiający automatyczne wysuszenie kartridża sprężonym powietrzem. 
 
Uchwyt do kolumn: 
Uchwyt kompatybilny z kartridżami Flash o pojemności złoża od 4g do 300g oraz stalowymi 
kolumnami prepHPLC o średnicy do max. 80 mm. 
 
Kolektor frakcji: 
Kolektor frakcji kompatybilny z wymiennymi minimum dwoma rakami na różne odbieralniki. W 
standardzie dwa raki na probówki 18x150mm lub 18x180mm. 
 
Tacka na butelki z rozpuszczalnikami: 
Tacka zabezpieczająca aparat przed niekontrolowanym wyciekiem rozpuszczalników z butelek 
dozujących, wykonana z nierdzewnego materiału, odpornego na rozpuszczalniki organiczne tj: 
chloroform, dichlorometan, metanol, etanol, heptan, heksan, octan etylu, acetonitryl, woda. 
 
Kontrola i zbieranie danych: 
Sterowanie poprzez ekran dotykowy, system operacyjny Win7 lub wyższy, dodatkowo możliwość 
podłączenia do sieci Ethernet za pomocą portu RJ45 oraz wymiana danych przez port USB. 
 


