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Celon Pharma S.A. 
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tel.: +48 22 751 74 78 
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KRS: 0000437778 
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e-mail: katarzyna.kuczynska@celonpharma.com 
 

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 22/2017/O/JAK1 

W związku z realizacją przez Celon Pharma S.A. projektu „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o 
podłożu immunologicznym” Konkurs 1/1.1.1/2016” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw (zwany dalej 
"Projekt"), niniejszym ogłasza się konkurs ofert badanie in vivo: model nefropatii cukrzycowej. 

 
a. Dodatkowe wymagania: 

 
Przeprowadzenie prac badawczych w charakterze podwykonawstwa niezbędnych do realizacji 
Projektu: 

         Odpowiednich badań funkcjonalnych w modelu nefropatii cukrzycowej na szczurach, z 
zastosowaniem wielokrotnego dawkowania badanego preparatu. 

         Planowany program badań będzie realizowany według standardu nienależącego do dobrych 
praktyk laboratoryjnych (non-GLP). 

         Szczegółowy zakres ww. badania zostanie przedstawiony Oferentowi po podpisaniu Umowy o 
zachowaniu poufności oraz wzajemnym nieujawnianiu informacji. 

 
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 do dostarczenia przedmiotu zamówienia. 
3. Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna zapewnić pomyślną realizację zamówienia. 
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Adres i termin składania ofert: 

4. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin, Polska, jeśli 
wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy 
katarzyna.kuczynska@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną. 

5. Oferta musi być złożona nie później niż 15 lutego 2017r. Jeśli wysłana pocztą tradycyjną lub 
kurierem, ofertę uważa się za złożoną w dniu jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 22.02.2017. 
8. Ostateczna decyzja zostanie przekazana do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty 

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

z p. Pawłem Gunerka, email: pawel.gunerka@celonpharma.com i p. Anną Bujak, email: 
anna.bujak@celonpharma.com. 

Prezentacja ofert: 

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim lub angielskim. 
11. Oferta musi wskazywać: 

a. numer zapytania ofertowego 
b. datę sporządzenia, 
c. Dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli są dostępne), 
d. zawierać szczegółowe informacje na temat zgodności proponowanego urządzenia ze 

specyfikacją, 
e. jeśli złożona przez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto i netto oraz należny 

podatek, 
f. jeśli złożona przez Oferenta działającego poza granicami Polski: cenę ofertową netto oraz 

informację o braku zawarcia podatku VAT i innych podatków w ofercie cenowej. 
12. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "oświadczenia o braku powiązań 

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

13. Numer zapytania ofertowego powinien pojawić się również w tytułach poczty elektronicznej, 
tradycyjnej lub kurierskiej. 

Uwagi: 

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

15. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury 
przetargowej. 
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16. 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. 

17. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
18. Oferty nie spełniające wymogów formalnych opisanych w zapytaniu ofertowym nie będą 

rozpatrywane. 
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
21. Zamawiający dopuszcza odrzucenia ofert, których treść budzi uzasadnione wątpliwości. 

 
Kryteria oceny ofert: 

1. cena 40% (max.16pkt) 
2. jakość 40% (max.16pkt) 
3. termin realizacji 20% (max.8pkt) 

 
Punktacja ofert: 

1. Punktacja w kryterium cenowym przyznana zostanie poprzez określenie najniższej zaoferowanej 
ceny jako 100% (16 pkt.), a następnie za wzrost ceny o każdy 1% w stosunku do najniższej ceny 
odejmując 0,16pkt 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 1 pkt oceny za każdą pozycję oferty 
cenowej zgodną ze szczegółowym zapytaniem ofertowym. W przypadku pozycji zbliżonej ale nie 
identycznej z zapytaniem ofertowym, wątpliwość zostanie rozstrzygnięta na korzyść 
Zamawiającego. 

3. Punktacja w kryterium termin realizacji przyznana zostanie w następujący sposób: 0 pkt – 
powyżej 6 miesięcy; 4 pkt – do 6 miesięcy włącznie; 8pkt - do 3 miesięcy włącznie. 

4. Ogólna ocena oferty zostanie dokonana przez zsumowanie punktacji uzyskanych w kryteriach 
Cena, Jakość, Termin realizacji. 

 
 


