INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
http://www.iitd.pan.wroc.pl ,
NIP: 896-000-56-96; REGON: 000325883

Wrocław, dnia 29.05.2018

Zapytanie ofertowe na:
Dostawę myszy doświadczalnych

w ramach projektu NCBiR nr umowy TANGO2/ 340428/NCBR/2017 pt. „Zastosowanie prze-

ciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich
białaczek i chłoniaków "
1. Zamawiający (Beneficjent):
Nazwa: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii
Nauk we Wrocławiu
Adres: ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
NIP: 896-000-56-96, Regon: 000325883
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa myszy doświadczalnych szczepu
Foxn1nu/nu (Nude). (samice w wieku 6-8 tygodni)
Ilość: 40 sztuk

Crl:NU(NCr)-

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100 pkt.
Wg powyższych kryteriów Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób:
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą
cenę brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Pcena = CN / COB x 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
CN - najniższa zaoferowana cena
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COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: nie później niż 17.06.2018 roku.
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty można złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Adres: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii
Nauk we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, pokój 513
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: rapak@iitd.pan.wroc.pl
w terminie do dnia: 4 czerwca 2018 r. do godz. 14.00.
Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez
otwierania.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2) Oferta powinna obejmować nazwę i dane adresowe oferenta, opis oferowanego urządzenia
umożliwiający weryfikację spełnienia warunków specyfikacji przedstawionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
7. Rozstrzygniecie postępowania, zlecenie realizacji zamówienia oraz sposób zapłaty
1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 4 czerwca 2018 roku do
godz. 16.00.
2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub
mailową najpóźniej do dnia 5 czerwca 2018 roku do godz. 16.00.
3) W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.
4) Należność zostanie uregulowana przelewem międzybankowym po otrzymaniu faktury lub
po zakończeniu realizacji zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę przewidzianą w budżecie projektu na realizację powyższego zadania.

Dr hab. Andrzej Rapak
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