
 

 

02.11.2016 

 

Zapytanie ofertowe nr 80/M/CELONKO/2016 
 

 

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Celon Pharma S.A. w ramach II 

edycji konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: „Profilaktyka i 

leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED” projektu pod nazwą „Opracowanie 

nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w 

terapii nowotworów”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

 

Badanie farmakokinetyczne (PK) 

 gatunek – szczur Wistar, samiec, wiek 8-10tyg., waga ok. 250g 

 ilość zwierząt – 35szczurów (7grup po 5 szczurów)  

 podawanie preparatów – jednorazowe, sondą dożołądkowo w kapsułce bądź dożylnie 

 pobranie materiału – krew z żyły ogonowej, pobranie przyżyciowe w 8 punktach czasowych 

w ciągu 24godz. od momentu podania preparatu, odwirowanie kwi, zamrożenie osocza i 

przekazanie Zamawiającemu 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Oferent powinien: 

1. Posiadać doświadczenie w wykonywaniu podań preparatów drogą dożylną;  

2. Posiadać doświadczenie w podawaniu preparatów w formie kapsułek, sondą dożołądkowo; 

3. Posiadać zaplecze techniczne i laboratoryjne niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia;  

4. Posiadać kadrę naukową wyspecjalizowaną w zagadnieniach związanych z przedmiotem 

niniejszego zapytania ofertowego; 

5. Zapewnić rozpoczęcie realizacji projektu najlepiej w ciągu 2miesięcy od momentu 

uzyskania zgody Lokalnej Komisji Etycznej; 

6. Posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia; 

7. Znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

Kryteria oceny ofert: 

1. cena 25% (max.10pkt) 

2. jakość 50% (max.10pkt) 

3. termin realizacji 25% (max.10pkt) 

 

Punktacja ofert: 

1. Punktacja w kryterium cenowym przyznana zostanie poprzez określenie najniższej 

zaoferowanej ceny jako 100% (10 pkt.), a następnie za wzrost ceny o każdy 1% w stosunku 

do najniższej ceny odejmując 0,1pkt od oceny maksymalnej. Wzrost kosztu o 100% lub 

więcej w stosunku do najniższej oferty skutkuje oceną minimalną (0 pkt.). 

2. Punktacja w kryterium jakość przyznana zostanie w postaci punktu oceny za każdą pozycję 

oferty cenowej zgodną z zapytaniem ofertowym. W przypadku pozycji zbliżonej ale nie 
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identycznej z zapytaniem ofertowym, wątpliwość zostanie rozstrzygnięta na korzyść 

Zamawiającego. 

3. Punktacja w kryterium termin realizacji przyznana zostanie w następujący sposób: 1 pkt – 

do 4miesięcy; 3 pkt  - do 3miesiecy; 5 pkt - do 2 miesięcy. 

4. Suma punktów zostanie obliczona jako (ilość punktów w kryterium ceny)*25% + (ilość 

punktów w kryterium jakość)*50% + (ilość punktów w kryterium termin realizacji)*25%. 

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

1. Pocztą elektroniczną na adres: anna.zalecka@celonpharma.com w terminie do dnia 

10.11.2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.11.2016 r., a 

wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną 

w dniu 16.11.2016r. 

3. Dodatkowych informacji na temat badań udziela Joanna Hucz-Kalitowska,  

mail: joanna.hucz@celonpharma.com  
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