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Zapytanie ofertowe nr 35/2017/M/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 na: 

 

Zakup 80 myszy szczepu BALB/c (BALB/cAnNCrl), wiek 5 tygodni i 7 tygodni, wraz z transportem 

do Zakładu Immunologii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Szczegółowe wymagania co do transportów: 

1. Transport w 12 tygodniu roku (od 20 marca) – 20 myszy w wieku 7 tyg + 20 myszy w wieku 

5 tygodni 

2. Transport w 17 tygodniu roku (od 24 kwietnia) 20 myszy w wieku 7 tygodni i 20 myszy w wieku 

5 tygodni 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Oferent powinien: 

1. Posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia i transportu 

zwierząt tzn. wpis do rejestru dostawców na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 

15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) 

2. Znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

Kod CPV: 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 

 

Kryteria oceny ofert: 

1. cena 50% (max.10pkt) 

2. termin realizacji 50% (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 termin realizacji przyznana zostanie w następujący sposób: 0 pkt – 

brak potwierdzenia możliwości dostaw w podanych terminach; 10 pkt - potwierdzona 

możliwość dostaw w podanych terminach. 

3. Suma punktów zostanie obliczona jako (ilość punktów w kryterium ceny) + (ilość punktów 

w kryterium termin realizacji). Maksymalna do uzyskania ilość punktów to 20. 
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Miejsce i termin składania ofert:  

1. Pocztą elektroniczną na adres: dominika.kasprowiak@celonpharma.com  w terminie do 

dnia 06.03.2017r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.03.2017 r., a 

wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną 

w dniu 07.03.2017r. 

3. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Paweł Gunerka, mail: 

pawel.gunerka@celonpharma.com  

 


