
 

 

  Celon Pharma S.A. 

Biuro: Ogrodowa 2A 

05-092 Kiełpin / Łomianki 

tel.: +48 22 751 59 33  

fax: +48 22 751 44 58 

e-mail: info@celonpharma.com 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,                                                                     
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek 
Numer KRS: 0000437778 
Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000 PLN 
NIP : 118 – 16 – 42 – 061, REGON : 015181033 
www.celonpharma.com 

        Łomianki, 30.03.2017r. 
Zamawiający: 

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: dominika.kasprowiak@celonpharma.com   
 

 

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 06/2017/M/TrackB 

W związku z aplikacją o dofinansowanie projektu przez Celon Pharma S.A. w ramach Programu 
sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy 
B+R” POIR w 2017 r. (Konkurs 2) pt.:  „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnej terapii opartej na 
agonistach TrkB w terapii chorób układu nerwowego” – TrackB (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o 
przedstawienie oferty na: 
 

Biofizycznej charakteryzacji domeny zewnątrzkomórkowej receptora TrkB i jego wariantów w celu 
określenia stanów oligomerycznych białka i przygotowanie testu fluorescyncyjnego do wyznaczania EC50 

dimeryzacji 
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
 Określenie oddziaływań pomiędzy domenami za pomocą metod biofizycznych 

 Potwierdzenie kluczowych miejsc oddziaływań poprzez zastosowanie wariantów delecyjnych 

domeny zewnątrzkomórkowej. 

 Na podstawie powyższych badań przygotowanie wariantów znakowanych fluorescencyjnie 

(dopuszczalne wygaszanie jak i wzmacnianie sygnału), potwierdzenie funkcjonalności prototypu 

testu (poprzez możliwość wyznaczania EC50 dimeryzacji) i zaadoptowanie go do płytki 96-dołkowej 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1. Oferent powinien wykazać, iż posiada zdolność do wykonania badania będącego przedmiotem 

niniejszego zapytania ofertowego w możliwie jak najkrótszym terminie. Przedłożenie harmonogramu 

badania (planu czasowego) Oferenta jest wymagane. Ma on zawierać przewidywaną datę 

rozpoczęcia pierwszego badania oraz przewidywaną datę zakończenia zbierania wyników w 

programie badań. Podpisanie umowy planowane jest po uzyskaniu dofinansowania w ramach 

programu InnoNeuroPharm, po podpisaniu umowy z instytucją pośredniczącą NCBiR.  

2. Oferent powinien posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia. 
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3. Oferent powinien posiadać doświadczenie oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Oferent powinien dysponować zapleczem technicznym i laboratoryjnym niezbędnym do wykonania 

badań będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Oferent powinien wykazać, iż posiada kadrę naukową wyspecjalizowaną w zagadnieniach 

związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Przedłożenie krótkiego CV, folderu, 

prezentacji bądź monografii Oferenta jest dozwolone. 

6. Powinien ponadto wykazać doświadczenie w realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych 

realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, co powinno zostać potwierdzone poprzez wskazanie dwóch 

zleceniodawców mogących wystawić referencje. 

7. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą „Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym”. 

8. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia 

faktury. 

9. Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

Miejsce i termin składania ofert:  

10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin  

w przypadku poczty tradycyjnej bądź kurierskiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

dominika.kasprowiak@celonpharma.com.   

11. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2017 do godz. 12.00. W przypadku 

wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej liczy się data dostarczenia 

przesyłki do siedziby Zamawiającego.  

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

13. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.04.2017 do godz. 15.00. 

14. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną oraz 

opublikowanie na stronie internetowej w dniu 07.04.2017.  

15. Dodatkowych informacji na temat badań udziela Mikołaj Matłoka 

mikkolaj.matloka@celonpharma.com. 

16. Niniejsze zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: 

http://celonpharma.com/category/zapof/   

Sposób przygotowania ofert: 

17. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

18. Oferta musi być złożona w języku angielskim. 

19. Oferta musi posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, 

adres e-mail, numer NIP.  

20. Oferta musi zawierać w tytule nr zapytania ofertowego. Numer taki musi widnieć także  

w tytułach korespondencji: elektronicznej, poczty tradycyjnej, kurierskiej. 
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21. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 3 miesięcy, liczonych od dnia upływu terminu 

składania ofert.  

22. Oferta musi zawierać:  

a. Cenę: 

i. należy przedstawić cenę, obejmującą powyższe zadania badawcze uwzględniające 

przekazanie materiału do badań przesiewowych dla 1000 próbek. 

ii. jeśli ofertę składa Oferent prowadzący działalność w Polsce: cenę netto i brutto oraz należny 

podatek. 

iii. jeśli ofertę składa Oferent działający poza terytorium Polski: cenę netto oraz informację o 

nieuwzględnieniu podatku VAT lub innych podatków w ofercie. 

b. opis planowanych prac, 

c. opis zaplecza technicznego podwykonawcy, 

d. krótki opis kadry badawczej, 

e. wskazać dwie instytucje lub osoby mogące udzielić referencji, 
f. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą „Oświadczenia o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych z Zamawiającym”.  

23. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta. 

Zastrzeżenia: 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w zapytaniu ofertowym.  

25. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.  

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru 

zwycięskiego Oferenta. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania przyczyn zamknięcia 

postępowania. 

27. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oceny 

końcowej i powiadomienia o ocenie ofert w późniejszym terminie. 

28. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

29. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

30. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, nie będą 

rozpatrywane.  

31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

32. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny rażąco budzi 

uzasadnione wątpliwości. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 

Nr KRYTERIUM System przyznawania punktów 
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1. Cena 

Cena „P” –  maks. 40 punktów  

Punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący 
sposób: najniższą cenę za przeprowadzenie wszystkich badań 
zaproponowanych przez Oferenta uznaje się za 100%, co 
stanowi maksymalną liczbę punktów. Punkty zostaną 
przyznane na podstawie poniższego wzoru: 

           
             

        

Gdzie:  

Pricelowest – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich ofert. 

Priceservice – oznacza cenę zaproponowaną przez danego 
oferenta. 

2. Jakość 

Jakość „Q” – maks. 21 punktów  

 Określenie oddziaływań pomiędzy domenami za 

pomocą metod biofizycznych – 7 pkt 

 Potwierdzenie kluczowych miejsc oddziaływań poprzez 

zastosowanie wariantów delecyjnych domeny 

zewnątrzkomórkowej – 7 pkt 

 Na podstawie powyższych badań przygotowanie 

wariantów znakowanych fluorescencyjnie 

(dopuszczalne wygaszanie jak i wzmacnianie sygnału), 

potwierdzenie funkcjonalności prototypu testu 

(poprzez możliwość wyznaczania EC50 dimeryzacji) i 

zaadoptowanie go do płytki 96-dołkowej – 7 pkt 

 
Brak opisu danej pracy badawczej z powyższej listy skutkować 
będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów za daną pracę 
badawczą. 

3. Czas 

Czas „T” – maks. 30 punktów  

30 punktów otrzyma Oferent, który zobowiąże się do 
wykonania zadania w przeciągu 8 miesięcy 

Za wykonanie badania w okresie 9-12 miesięcy zostanie 
przyznane 20 punktów. 

Za wykonanie badania w okresie 13-15 miesięcy zostanie 
przyznane 10 punktów. 

Za wykonanie badania w okresie ponad 15 miesięcy przyznane 
0 punktów. 

4. Udostępnienie referencji Udostępnienie referencji „R”– maks. 9 pkt 

Za udostępnienie 2 referencji przewiduje się przyznanie 9 pkt, 
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1 referencji – 3 punktów, 0 – referencji – 0 punktów. 

 
 

1. Cena – maksymalnie 40 pkt. 
2. Jakość – maksymalnie 21 pkt.  
3. Termin realizacji – maksymalnie 30 pkt. 
4. Udostępnienie surowych wyników – maksymalnie 9 pkt 

 
Wynik końcowy będzie obliczany poprzez podstawienie danych uzyskanych powyżej, do wzoru: 
Suma punktów = Kryterium „T” + Kryterium „P” + Kryterium „Q” + Kryterium „R”  
Maksymalna ilość punktów do uzyskania:100 pkt. 
 
 


