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Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 03/2017/M/AMDBP 

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania, rozwój przedkliniczny i 
kliniczny, fragmentu Fab przeciwciała stosowanego w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego 
z wiekiem (AMD – z ang. Age-related Macular Degeneration)” – AMDBP, w ramach Programu sektorowego 
„InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 
r., CELON PHARMA S.A. niniejszym zaprasza do składania ofert dotyczących: 
 

1. Wykonywania konsultacji: obejmującej analizę i weryfikację przyjętej w projekcie strategii badań 
klinicznych, analizę, weryfikację i ocenę przygotowanej dokumentacji klinicznej (szczegółowo 
konsultacja obejmować będzie: analizę i konsultację przygotowania dokumentacji badań klinicznych, 
analizę i konsultację uzyskiwanych wyników badań, weryfikacje synopsis i protokołów badań). 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione 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 przynajmniej 10 letnie doświadczenie kliniczne w obszarze oftalmologii.  
3. Oferent powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz minimalnie tytuł doktora.  
4. Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i potencjał do dostarczenia przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
5. Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w obszarze kliniki udokumentowane minimum 7 

publikacjami w czasopismach recenzowanych w obszarze zamawianej ekspertyzy. 
6. Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji przynajmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych. 

Adres i termin składania ofert: 

7. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin, Polska, jeśli wysłane 
pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy dominika.kasprowiak@celonpharma.com 
w przypadku wysłania pocztą elektroniczną. 
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8. Oferta musi być złożona nie później niż 29 marca 2017r. 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 30 marca 2017r. 
11. Ostateczna decyzja zostanie przekazana do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej 

30 marca 2017r. 
12. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu lub zapytania ofertowego, prosimy o kontakt z dr Jerzym 

Pieczykolanem email: jerzy.pieczykolan@celonpharma.com 
 

Prezentacja ofert: 

13. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
14. Oferta musi być przygotowania w języku polskim lub angielskim. 
15. Oferta musi zawierać cenę za godzinę pracy przeznaczoną na usługi konsultacyjno-eksperckie  

a. jeśli złożona przez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto oraz określoną wysokość kosztów 
uzyskania, którego prawidłowe określenie należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 
54, poz. 535 z późn. zm.). 

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. 

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

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

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

lub kapitałowych z Zamawiającym" oraz „oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków włączenia 
do konkursu ofert”. Oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. 

Uwagi: 

20. 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, jednakże niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia 
umowy. 

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

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

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważniania procedury w przypadku nie uzyskania 
dofinansowania na ww. projekt. 

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. 

25. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
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26. Oferty nie spełniające 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. 
30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnienia podpisania umowy, do momentu ogłoszenia 

przyznania dotacji w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w 
ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.,  

Oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów: 

31. Cena za godzinę pracy - waga 100% 
 


