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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 52/2017/M/CELONKO 

 

W związku z realizacją przez Celon Pharma S.A. projektu pt. „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz 

rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów” w ramach 

STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE 

CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED, niniejszym ogłasza się konkurs ofert na: 

 

Badanie selektywności kinazowej w panelu kinomu ludzkiego 

Kryteria niezbędne: 

a. Liczba kinaz w panelu powinna pokrywać co najmniej 75% znanego ludzkiego kinomu, z wyłączeniem 

kinaz posiadających znane mutacje, 

b. Wiązanie do kinaz powinno być określane w teście niezależnym od ATP. 

Kryteria dodatkowe:  

 

c. Stopień hamowania danej kinazy przez badany związek powinien być wyrażony jako procent 

odpowiedniej kontroli, 

d. Sposób badania powinien uwzględniać różne typy wiązania badanego związku 

e. Poszczególne testy kinazowe w badaniu powinny charakteryzować się znaczącym stosunkiem sygnału 

do szumu, np. wyrażonym jako czynnik Z’ równym co najmniej 0,7 

f. Metoda użyta do stopnia inhibicji powinna charakteryzować się szerokim zakresem dynamicznym 

oddziaływań (przynajmniej 4 jednostki logarytmiczne) 

Szczegółowy protokół badania zostanie uzgodniony ze zwycięskim oferentem podczas podpisywania 

kontraktu. 

 

Badanie zostanie zlecone w okresie Październik- Grudzień 2017. 
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Kod CPV: 731000000-3 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

1. Pocztą elektroniczną na adres: paulina.gruszka@celonpharma.com w terminie do dnia 18.10.2017r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zakończenia 

naboru ofert. 

4. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną w ciągu 7 

dni od daty zakończenia naboru ofert. 

5. Dodatkowych informacji na temat badań udziela dr. Aleksandra Stańczak 

aleksandra.stanczak@celonpharma.com  

 

Sposób przygotowywania ofert: 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

e-mail, numer NIP.  

3. Oferta cenowa musi być ważna do końca roku 2017. 

4. Oferta musi zawierać:  

 Cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu, w przypadku Oferentów z 

terytorium Polski,  

 Cenę ofertową netto oraz informację, iż należny podatek VAT bądź inny nie został 

uwzględniony w kwotacji, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

określonymi w zapytaniu, w przypadku Oferentów spoza terytorium Polski. 

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

faktur. 

 

Zastrzeżenia: 

1. 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. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez 

podania przyczyny braku jego rozstrzygnięcia. 

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

złożonych ofert.  

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

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie będą 

rozpatrywane.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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9. 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 

1. Cena 

Cena „P” – do 5 punktów, co stanowi 50% punktów 

możliwych do uzyskania 

Punktowanie kryterium „Cena” przeprowadzane będzie 

następująco: najniższa cena proponowana przez oferenta 

uznana będzie za 100% i zostanie jej przyznane 5 punktów. 

Pozostałe rozpatrywane będą zgodnie ze wzorem: 

P = 5 − ( 
𝑐𝑒𝑛𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎
∗ 5) 

Gdzie:  

Cenanajniższa – najniższa cena spośród podanych. 

Cenaoferenta – cena podana przez danego oferenta. 

Kwoty z ujemnym wynikiem wynikającym z powyższego wzoru 

będą rozpatrywane, jakby uzyskały wynik 0 w danym 

kryterium. 

2. Jakość 

Jakość „Q” – do 5 punktów, co stanowi 50% punktów 

możliwych do uzyskania 

Punktowanie kryterium jakości będzie odzwierciedlało 

zgodność oferty z kryteriami zapytania: 

a. Oferenci zostaną ustawieni w kolejności zaczynając od 

panelu oferującego największą liczbę kinaz. Oferent z 

najwyższą liczbą kinaz w panelu otrzyma 1 punkt, drugi 

otrzyma 0,9 punktu, trzeci 0,8 punktu , itd.)  

b. +1 punkt za spełnienie każdego z kryteriów dodatkowych 

wymienionych w  punkcie 1c-f. 

 

 

1. Cena – maksymalnie 5pkt. 

2. Jakość – maksymalnie 5pkt.  
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Wynik końcowy będzie obliczany poprzez podstawienie danych uzyskanych powyżej, do wzoru: 

Suma punktów = Kryterium „P” + Kryterium „Q” 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 10 pkt. 

 


