Kiełpin, 04.04.2018
Zamawiający:
Celon Pharma SA
Mokra 41A
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 74 78
fax: +48 22 751 74 77
e-mail: paulina.gruszka@celonpharma.com
Numer KRS: 0000437778
NIP : 118 - 16 - 42 – 061
Kod CPV: 73100000-3
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/2018/G/CELONKO/Z9
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:
Przeprowadzenie prac badawczych w charakterze podwykonawstwa: wykonanie badań w panelu kokultur
złożonych z pierwotnych komórek ludzkich dla badanego związku:
-

-

-

-

-

Systemy kokultur złożonych z pierwotnych komórek ludzkich, złożone z jednego lub więcej typów
komórek od zdrowych dawców, z dodanym czynnikiem stymulującym (np. cytokiny lub czynniki
wzrostu), w celu określenia wpływu badanej substancji na ścieżki sygnalizacyjne zaangażowane w
procesy patologiczne lub naturalnie występujące w ludzkich tkankach.
Systemy powinny być zoptymalizowane w taki sposób, aby w warunkach in vitro stanowiły
wykazywały procesy zachodzące podczas rozwoju choroby i model tkanek, m.in. systemu
naczyniowego, skóry, płuc, tkanek wykazujących stan zapalny, oraz powinny pozwalać na określenie
mechanizmu toksyczności i predyktorów wystąpienia toksyczności.
Systemy powinny pozwolić na ilościowe określenie aktywności/ilości biomarkerów, m.in. receptorów
powierzchniowych, cytokin, chemokin, cząsteczek występujących w matrix komórkowym, enzymów,
proliferacji i toksyczności.
Systemy powinny pozwolić na porównanie aktywności testowanego związku z aktywnościami
biologicznymi znanych, aktywnych związków umieszczonymi w bazie referencyjnej, w celu
przewidzenia bezpieczeństwa, efektywności i funkcji badanego związku.
Minimalna wymagana liczba testowanych systemów kokultur wynosi 10, minimalna ilość
testowanych stężeń związku wynosi 4.
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Miejsce i termin składania ofert:
1. Pocztą elektroniczną na adres paulina.gruszka@celonpharma.com
2. Termin składania ofert do dnia 11.04.2018r. włącznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zakończenia
naboru ofert.
5. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wiążącej decyzji poprzez pocztę elektroniczną w ciągu 7
dni od daty zakończenia naboru ofert.
6. Dodatkowych informacji na temat badań udziela 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.
3. 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.
4. Oferta powinna 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.
Kryteria i punktacja zostanie ustalona na podstawie poniższych kryteriów:
1. Cena – (do 10 punktów, co stanowi 50% całkowitej możliwej do uzyskania liczby punktów).
Punktowanie kryterium ceny przeprowadzane będzie następująco: oferent deklarujący najniższą cenę
otrzyma 10 punktów, pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem:
𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎𝑛𝑖𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

∗ 10 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤

2. Ilość systemów/układów kultur – (do 5 punktów, co stanowi 25% całkowitej możliwej do uzyskania
liczby punktów). Punktowanie kryterium będzie następujące: oferent deklarujący najwyższą liczbę
układów kokultur otrzyma 5 punktów. Oferty o mniejszej ilości systemów będą ocenione
proporcjonalnie, zgodnie ze wzorem:
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑘ł𝑎𝑑ó𝑤
𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
∗ 5 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑘ł𝑎𝑑ó𝑤
3. Liczba deklarowanych odczytów: (do 5 punktów, co stanowi 25% całkowitej możliwej do uzyskania
liczby punktów). Punktowanie kryterium będzie następujące: oferent deklarujący najwyższą liczbę
odczytów/punktów końcowych otrzyma 5 punktów. Oferty o mniejszej ilości odczytów będą ocenione
proporcjonalnie, zgodnie ze wzorem:
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡ó𝑤
𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
∗ 5 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡ó𝑤
4. Punktacja całkowita przyznana zostanie przez zsumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny:
cena, ilość systemów/układów kultur, liczba deklarowanych odczytów. Maksymalna ilość punktów do
uzyskania wynosi 20.
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