ZAPYTANIE OFERTOWE nr 42/2017/M/GATE
na zakup chromatografu cieczowego z detekcją DAD / HPLC dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w
ramach programu: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1: Wspieranie
działalności B + R przedsiębiorstw.
Projekt pt. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II"
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0010/17

DATA ZAMIESZCZENIA: 01.12.2017r.
MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe
ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin
OGÓLNY ADRES INTERNETOWY ZAMAWIAJĄCEGO
www.celonpharma.com, telefon: 022 7515933
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Podmiot prywatny
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej /NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej /NIE
ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: GRUDZIEŃ 2017
ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: GRUDZIEŃ 2017
PROCEDURA
Zapytanie ofertowe

CELON PHARMA S.A.
Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.:+48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego
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TRYB ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Dostawców oraz opublikuje informacje w Bazie
Konkurencyjności.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.
6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Celon Pharma S.A.
może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Celon Pharma S.A. do zawarcia umowy.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod CPV: 38900000-4
DODATKOWĄ SPECYFIKACJĘ MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM:
Celon Pharma SA ul. Główna 48, 05-152 Kazuń Nowy
osoby kontaktowe: Krzysztof Abramski
krzysztof.abramski@celonpharma.com
Termin składania ofert do dnia 08-12-2017r.
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PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Podane parametry wymagane mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie choćby jednego
parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Chromatograf cieczowy z detekcją DAD / HPLC składający się z:
Wymagane minimalne parametry

Parametry oferowanego towaru
(Wypełnia wykonawca)

Moduł pompy
Parametry wymagane
 Przepływ fazy ruchomej w zakresie 0,001 – 5,000 ml/min w krokach co
0,001 ml/min.
 Czterokanałowa pompa z funkcją mieszania eluentów po stronie
niskiego ciśnienia.
 Automatyczne dobieranie pH i zawartości składnika organicznego fazy
ruchomej, zadane z poziomu oprogramowania.
 Praca w trybie elucji gradientowej i izokratycznej.
 Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 650 bar w pełnym zakresie
przepływów.
 Co najmniej 11 krzywych charakteryzujących tworzenie gradientu
(włacznie z liniową, stopniową wklęsłą i wypukłą).
 Co najmniej dwie ścieżki analityczne wybierane z poziomu
oprogramowania o różnej objętości martwej, przy czym różnica
objętości ma być nie mniejsza niż 200 µl.
 Automatyczne dobieranie pH i mocy jonowej fazy ruchomej, zadane z
poziomu oprogramowania.
Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 8 pkt):
1. Zintegrowany degazer czterokanałowy dla 4 rozpuszczalników fazy
ruchomej.
2. Automatyczne płukanie uszczelek tłoków.
3. Czujnik wycieku eluentu.
4. Precyzja przepływu fazy ruchomej nie gorsza niż 0,075% RSD.
5. Dokładność przepływu fazy ruchomej nie gorsza niż ±1% RSD.
6. Automatyczna i ciągła kompensacja ściśliwości składników fazy
ruchomej bez konieczności udziału użytkownika.
7. Automatyczna synchronizacja pompy z momentem wprowadzania
próbki dla poprawy powtarzalności czasu retencji.
8. Praca w zakresie pH pomiędzy 2 a 12.
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Wymagane minimalne parametry

Parametry oferowanego towaru
(Wypełnia wykonawca)

Moduł automatycznego podajnika próbek
Parametry wymagane:
 Automatyczne procedury dodawania reagentów derywatyzujących,
mieszania i wprowadzania próbki po derywatyzacji.
 System mycia igły wykorzystujący zawsze świeży rozpuszczalnik.
 Zakres objętości wprowadzanej próbki od 0,1 μL do 50 μL, z
możliwością zwiększenia do 1000 μL.
 Współczynnik korelacji dla liniowości wprowadzanej objętości próbki
nie gorszy niż 0,999 w całym zakresie objętości.
 Autosampler na standardowe fiolki 2 ml lub płytki 96-dołkowe i 384dołkowe.
 Termostatowanie próbek w zakresie nie mniejszym niż od 4°C do 40°C.
Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 8 pkt):
1. Precyzja dozowania próbki nie gorsza niż 0,075% RSD.
2. Dokładność objętości wprowadzanej próbki poniżej 1% RSD w zakresie
0,5 μL – 0,9 μL, poniżej 0,5% RSD w zakresie 1,0 μL – 4,9 μL, poniżej
0,25% RSD w zakresie 5,0 μL – 1000 μL.
3. Błąd przeniesienia (carry-over) nie większy niż 0,002%.
4. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek.
5. Możliwość poboru próbek z kilku fiolek i przeniesienia do oddzielnej
fiolki.
6. Podajnik próbek mieszczący co najmniej 95 fiolek o pojemności 2 ml.
7. Czujnik wycieku eluentu.
8. Praca w zakresie pH pomiędzy 2 a 12.
Moduł termostatu kolumn
Parametry wymagane:
 Możliwość zainstalowania kolumn chromatograficznych o
wymiarach: długość 300 mm, średnica wewnętrzna 7,8 mm.
 Praca w zakresie temperatur od 4°C (lub poniżej 15°C temperatury
otoczenia) do 65°C.
Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 2 pkt):
1. Możliwość zastosowania zaworu do przełączania kolumn.
2. Praca w zakresie pH pomiędzy 2 a 12.
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Wymagane minimalne parametry

Parametry oferowanego towaru
(Wypełnia wykonawca)

Moduł detektora spektrofotometrycznego UV-Vis
Parametry wymagane:
 Jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość nie większą
niż 1,2 nm i porównywalność widm UV-VIS przy zachowaniu
maksymalnej czułości.
 Zakres długości fali nie mniejszy niż 190 nm – 800 nm.
 Jedna lampa deuterowa.
 Liczba diod 512.
 Optymalizacja lampy deuterowej zapewniająca stałość wyników (widm
UV-VIS) w miarę starzenia się lampy.
 Zwiększenie czułości w zakresie widzialnym bez stosowania lampy
halogenowej.
 Możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości
próbkowania.
 Pojemność celki pomiarowej nie większa niż 9 μl.
 Opcjonalne celki pomiarowe o drodze optycznej 3 mm lub 25 mm w
celu optymalizacji detekcji.
 Maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80 Hz.
Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 8 pkt):
1. Szerokość szczeliny zmieniana z poziomu oprogramowania.
2. Cela pomiarowa przepływowa, eliminująca efekty refrakcji podczas
pracy w gradiencie.
3. Szum linii bazowej nie większy niż 10x10-6 AU.
4. Dryf nie większy niż 1x10-3/AU/h/°C.
5. Liniowość odpowiedzi w zakresie nie mniejszym niż 2 AU.
6. Automatyczne porównanie wyników z bibliotekami widm, badanie
czystości piku (do czterech zanieczyszczeń).
7. Długość drogi optycznej nie mniejsza niż 10 mm.
8. Maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 1000 psi.
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Wymagane minimalne parametry

Parametry oferowanego towaru
(Wypełnia wykonawca)

Dodatkowe
Parametry wymagane:
 Sumaryczny poziom hałasu chromatografu cieczowego nie większy
niż 65 dB.
 Możliwość sprzęgania i rozprzęgania momentu nastrzyku i startu
gradientu.
 Pełna współpraca chromatografu cieczowego z systemem Empower
3.
 Licencja na podłączenie systemu chromatograficznego do sieci
Empower 3.
 Pełna diagnostyka systemu z zachowaniem danych na czas co
najmniej 96 godzin.
 Narzędzia do kwalifikacji systemu chromatograficznego.
 Narzędzia do kwalifikacji modułu typu LAC/E.
 Dodatkowy moduł wspomagający automatyczny podajnik próbek z
możliwością stosowania do 21 dodatkowych kaset 384-dołkowych
(w sumie 8064 próbek) lub 10 kaset 48-pozycyjnych na fiolki 2 ml (w
sumie 480 próbek) oraz z możliwością stosowania płytek o różnych
formatach: 96-dołkowe, 384-dołkowe, 48- pozycyjne na fiolki 2 ml i
24-pozycyjne na fiolki 4 ml.
 Czas wymiany płytki pomiędzy modułem wspomagającym
automatyczny podajnik próbek a automatycznym podajnikiem
próbek nie dłuższy niż 15 sekund.
 Dodatkowy moduł wspomagający automatyczny podajnik próbek
powinien umożliwiać termostatowanie próbek w zakresie od 4°C do
40°C w krokach 0,1°C.
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Wymagania dodatkowe
Prospekt
Wraz z ofertą należy dostarczyć prospekty producenta poświadczające zgodność
katalogowy
oferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem (dopuszczalne w języku
angielskim)
Gwarancja
 Autoryzowany serwis na terenie Polski, posiadający minimum 2 inżynierów
przeszkolonych w zakresie obsługi i serwisowania spektrometru mas i
chromatografu cieczowego.
 Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze) w formie kontaktu
telefonicznego z użytkownikiem, poprzez e-mail lub zdalną diagnostykę. Dla
czynności niewymagających przyjazdu serwisu, tego typu reakcja powinna być
bezpłatna.
 Czas usunięcia wady/usterki od zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni robocze (przyjazd
inżyniera).
 Czas usunięcia wady/usterki w przypadku konieczności importu części z zagranicy
nie dłuższy niż 14 dni.
 Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 W okresie gwarancji, zakres czynności serwisowych obejmujący wszystkie koszty
związane z naprawą urządzeń i kosztami części zamiennych.
 Przegląd po upływie pierwszego roku gwarancji (z wymianą części zalecanych przez
producenta) połączony z następującą po nim kwalifikacją systemu, wykonaną nie
później niż 13 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia.
Kupującemu przysługuje prawo do wymiany podzespołu w okresie gwarancji na
nowe, wolne od wad, jeśli autoryzowany serwis dokonał co najmniej 3 napraw tego
samego podzespołu/elementu, będącego przedmiotem zgłoszenia serwisowego.
 Kupującemu przysługuje prawo do wymiany urządzenia, jeśli w okresie gwarancji
autoryzowany serwis dokonał co najmniej 3 napraw i wymienił co najmniej raz
minimalnie 3 elementy główne, będące przedmiotem zgłoszenia serwisowego, a
urządzenie nadal wykazuje wady/usterki uniemożliwiające jego pełne użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem (naprawa samego podzespołu jest niemożliwa).
Instrukcja
Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla
obsługi
prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika

Czas realizacji: do 6 tygodni od daty zamówienia
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WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

 Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.
 Oferent powinien posiadać niezbędną infrastrukturę techniczną i laboratoryjną do przygotowania
urządzenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna umożliwiać wykonanie zamówienia.
 Termin płatności każdej wystawionej faktury powinien wynosić co najmniej 30 dni.
 Płatność podzielona na transze uzależniona od postępu realizacji zamówienia.
 Formularz „Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym” należy złożyć
razem z ofertą.

KRYTERIA OCENY OFERT:
-cena 50% (musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),
-jakość 50% (muszą zostać spełnione wszystkie parametry wymagane)
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Kryterium
Cena

Waga [%]
50%

Punkty
26

Jakość

50%

26

Razem

100 %

52

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 26 pkt
Oferowana cena
Suma zdobytych punktów
D = ------------------------------------------------- x 26 pkt
Maksymalna liczba punktów

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+J
gdzie:
 L – całkowita liczba punktów
 C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”
 J – punkty uzyskane w kryterium „Jakość”
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Adres i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin, Łomianki, Polska, jeśli
wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w
przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
2. Oferta musi być złożona nie później niż do dnia 08.12.2017r. Jeśli wysłana pocztą tradycyjną lub kurierem,
ofertę uważa się za złożoną jeżeli wpłynęła do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu wskazanym
jako ostateczny termin składania ofert .
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 15.12.2017r.

Prezentacja ofert:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim lub angielskim.
2. 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.
3. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "oświadczenia o braku powiązań personalnych
lub kapitałowych z Zamawiającym". Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Numer zapytania ofertowego powinien pojawić się również w tytułach poczty elektronicznej, tradycyjnej lub
kurierskiej.
5. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania
ofert.
6. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy/Dostawcy.
VII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz zostanie
opublikowana na naszej stronie internetowej http://celonpharma.com/category/zapof/

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT ZAKŁADAJĄCYCH PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY Z CO NAJMNIEJ 30DNIOWYM TERMINEM PŁATNOŚCI.
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