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      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 66/2022/M/RNA 

z dnia 24.03.2022r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. 

 
W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005 pod nazwą „Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań 
Terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (TransformRNA – mRNA Therapeutics generation 
platform)” dofinansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. 
 
Firma Celon Pharma S.A. zaprasza do składania ofert.  
 
DATA ZAMIESZCZENIA: 24.03.2022r. 

 
MIEJSCOWOŚĆ:  Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Marymoncka 15, 05-152 Kazuń Nowy 
 
ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe 
 
ZAMAWIAJĄCY: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin 
 
OGÓLNY ADRES INTERNETOWY ZAMAWIAJĄCEGO 
www.celonpharma.com, telefon: 22 751 59 33 
 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Podmiot prywatny 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej /NIE 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej /NIE 
 
TERMIN REALIZACJI UMOWY: nie później niż do końca II kwartału 2022r. 
 
PROCEDURA  
Zapytanie ofertowe 
 

       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 zmianach wprowadzonych w zamówieniu  Zamawiający poinformuje Oferentów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferentów z pytaniami uzupełniającymi dotyczącymi 
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.  

6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający  może 
zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.  

7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania oraz do przedłużenia terminu 
składania ofert. 
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9. W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień 

uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50%  pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie 

zawartej z Wykonawcą. 

10. Termin  podpisania umowy: najpóźniej do końca kwietnia 2022. 

 
 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
  
 Dostarczanie specjalistycznych, zsyntetyzowanych zgodnie z wytycznymi odczynników do badań: 
  

Lp. Opis Ilość  

1 
Oligopeptyd o długości do 10 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez zamawiającego, 
w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli trifluorooctanowej – 
czystość powyżej 95% 

2 
sekwencje 

2 
Oligopeptyd o długości od 11 do 15 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez 
zamawiającego, w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli 
trifluorooctanowej – czystość powyżej 95% 

3 
sekwencje 

3 
Oligopeptyd o długości od 16 do 20 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez 
zamawiającego, w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli 
trifluorooctanowej – czystość powyżej 95% 

2 
sekwencje 

4 
Oligopeptyd o długości od 21 do 25 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez 
zamawiającego, w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli 
trifluorooctanowej – czystość powyżej 95% 

1 
sekwencja 

 
 
Akceptowalny termin realizacji przedmiotu zapytania – 1 miesiąc 
 

Szczegółowe sekwencje i struktury oligopeptydów ze względu na zabezpieczenie własności patentowej w 

projekcie podane będą stronom zainteresowanym wykonaniem prac po podpisaniu umowy o poufności 

(NDA/CDA). 

 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Kod CPV: 73111000-3 

 

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:  

Nr. KRYTERIUM WAGA% 

1. Cena 70 

2. Czas realizacji 30 
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Nr. Kryterium System punktacji 

1. Cena 

Cena „P” – 100 punktów (waga kryterium 70%) 

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

𝐶𝑒𝑛𝑎𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖
× 100 𝑝𝑘𝑡 

Gdzie:  

Cenanajniższa – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich ofert. 

Cenausługi – oznacza cenę zaproponowaną przez danego oferenta. 

Kryterium „P” = liczba punktów x 70% (waga kryterium) 

2. Czas 

Czas „T” – 100 punktów (waga kryterium 30%) 

100 punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najwcześniejszą 
przewidywaną datę zakończenia usługi w programie badań, zgodną 
ze standardami dla określonej usługi.  

Dla kolejnych Oferentów za każdy tydzień opóźnienia w 
porównaniu do oferty z najwcześniejszą datą zostanie odjęte od 
sumy 10 punktów.  

Jeśli przewidywana data zakończenia zbierania wyników w 
programie badań przypadnie na datę późniejszą niż 10 dni po 
najwcześniejszej ofercie, Oferent otrzyma  
0 punktów. 

Kryterium „T” = liczba punktów x 30% (waga kryterium) 

 
 
  Wynik końcowy będzie obliczany poprzez podstawienie danych uzyskanych powyżej, do wzoru:  
 
Suma punktów = Kryterium „P” + Kryterium „T”  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Planowane prace zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL). 

2. Planowane prace badawcze zostaną przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi w 

obszarze badań przedklinicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert. 
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4. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy kupującego. 

5.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa poniżej 

Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej. 

6. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niewywiązywania się przez Sprzedawcę z jej 

warunków, w tym przede wszystkim w przypadku: 

a. niezrealizowania w terminie wskazanym w Umowie; 

b. Wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnego z wymogami ustalonymi w Umowie 

 

ADRES I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać do Zamawiającego: ul. Marymoncka 15, 05-152 Kazuń Nowy, Polska, jeśli wysłane pocztą 
tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy przemyslaw.pietrasiuk@celonpharma.com w przypadku 
wysłania pocztą elektroniczną. 

2. Oferta musi być złożona nie później niż do 01.04.2022r. Jeśli oferta wysłana została 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 08.04.2022r. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Oferenta. 
Upoważnienie należy dołączyć do oferty. 

6.  W przypadku pytań odnośnie szczegółów przedmiotu zapytania proszę kontaktować się z Dr Mateusz Mach 
mateusz.mach@celonpharma.com 

7. Oferty złożone w walucie obcej będą przeliczane po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu sporządzenia 
protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego. 

       

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 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 lub inny numer identyfikacji podatkowej w przypadku Oferenta zagranicznego.  

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

w tytułach korespondencji: elektronicznej, poczty tradycyjnej, kurierskiej. 

4. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.  

5. Oferta musi zawierać:  

a. Cenę: 

i. należy przedstawić cenę dla każdej usługi, łącznie z ceną całkowitą usługi,  

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, 

mailto:przemyslaw.pietrasiuk@celonpharma.com
mailto:mateusz.mach@celonpharma.com
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b. Deklarację Oferenta, iż posiada doświadczenie oraz kadrę naukową wyspecjalizowaną w zagadnieniach 

związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Przedłożenie folderu, prezentacji bądź 

monografii Oferenta jest dozwolone.  

c. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą „Oświadczenia o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych z Zamawiającym”.  

6. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta. 

 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
 
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie Celon Pharma S.A. 
(nie później niż do 08.04.2022) 
 
 
ZAWARCIE UMOWY 

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia umowy z 

Zamawiającym w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy od Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen. 
5. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy kupującego. 
6.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa 

poniżej Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej. 
7. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niewywiązywania się przez Dostawcę z jej 

warunków, w tym przede wszystkim w przypadku: 
c. niezrealizowania dostawy w terminie wskazanym w Umowie; 

d. wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnego z wymogami ustalonymi w Umowie i załącznikach do niej. 

 
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. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru zwycięskiego 

Oferenta. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania przyczyn zamknięcia postępowania, 

4. 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, 

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

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 
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7. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, nie będą 

rozpatrywane, 

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

wątpliwości, 

 
 
UWAGI: 
 

• Prosimy o składanie ofert zakładających płatność na podstawie faktury z co najmniej 30-dniowym terminem 

płatności 

• W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający przewiduje możliwość złożenia 

zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 

zawartej z Wykonawcą. 

• W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Oferentowi zamówienia uzupełniającego, 

gdy wartość każdej kolejne zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w 

umowie zawartej z Oferentem, 

• Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zamówienia lub rezygnacji z zamówienia towarów i usług 

wchodzących w skład postepowania częściowego, lub z całości postepowania, w przypadku nie uzyskania 

środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy realizacja zamówienia nie będzie leżała 

w interesie Zamawiającego. 

• Z udziału w niniejszym postępowaniu są wykluczone podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo  lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

• Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji przedstawionej oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym Oferentem w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,  

c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

d) siły wyższej, 

e) wystąpienia innej przeszkody niezależnej od Oferenta uniemożliwiającej wykonywanie prac, 
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f) w przypadku wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy wykraczających poza zakres rzeczowy i/lub 

finansowy wskazany w Ofercie, Strony zobowiązują się, że zmiany takie zostaną wprowadzone na 

podstawie stosownego aneksu.  

 


