Wrocław, dnia 26.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/POLI/20190226
Kod CPV: 73111000-3
Nazwa kodu: Laboratoryjne usługi badawcze
Dotyczy projektu: „Nowe zdefiniowane katalizatory rutenowe do metatetycznej polimeryzacji
z otwarciem pierścienia.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zakupu
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej usługi:
1. Analiza HR-MS przy pomocy ESI lub FD
 Proszę o przedstawienie ceny netto za 1 próbkę
 Próbki będą dostarczane w postaci stałej lub ciekłej ( kilka – kilkanaście miligramów)
Raport z analizy powinien zawierad : tabelę, symulację patternu izotopwego, rzeczywisty pattern
izotopowy. Różnica między masą wyznaczoną, a teoretyczną powinna byd mniejsza od 4 ppm.
2. Analiza 1H NMR, 13C NMR, 31P NMR oraz korelacji widm 2D na aparacie o częstotliwości 600
MHz.
 Proszę o przedstawienie ceny za 1h pracy sprzętu.
3. Analiza 1H NMR, 13C NMR, 31P NMR pomiar zmienno temperaturowy.
 Proszę o przedstawienie ceny za 1h pracy sprzętu.
4. Analiza wytrzymałości policyklopentadienu na rozciąganie (ASTM D638)
 Szacowana ilośd próbek to 40 próbek na rok
 Proszę o podanie kwoty netto za 1 próbkę
5. Pomiar temperatury przejścia szklistego metodą DSC.
 Norma do powyższego: ASTM D3418 – próbka w kształcie zależnym od stosowanego
kalorymetru
 Wartośd Tg dla pDCPD wynosi 120-150 stopni Celsjusza
 Szacowana ilośd próbek to 40 próbek na rok
 Proszę o podanie kwoty netto za 1 próbkę
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Okres realizacji zamówienia: 31.12.2020r.
Oczekiwany termin ważności oferty: 31.12.2020r.
Proszę o przedstawienie ceny dla analizy konkretnej liczby próbek lub za czas pracy
(z zaznaczeniem ilości próbek możliwych do zanalizowania w tym czasie). Cena powinna zawierać
wszelkie czynności wymagane do uzyskania wyniku:
 przygotowanie próbki
 wykonanie pomiaru
 przygotowanie raportu
Tryb postępowania:
Warunku dopuszczenia do postępowania:
 przedstawienie oferty zgodnej ze specyfikacją,
Oferta powinna zawierad wszystkie koszty związane z wykonaniem analizy.
Kryteria oceny ofert:
LP

Kryterium

Metoda przyznawania punktacji

1

Cena

3 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną
2 pkt otrzyma oferta z drugą najniższą ceną
1 pkt otrzymają oferty z trzecią najniższą ceną i pozostałe
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Termin realizacji

1 pkt otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji po
otrzymaniu próbek do analizy
0 pkt otrzymają wszystkie pozostałe oferty

zamówienia

Każda pozycja będzie oceniana oddzielnie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilośd punktów.
W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydującym kryterium będzie cena.
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Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą
mogły mied wpływ na treści składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin
składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Do udziału w postępowaniu może przystąpid podmiot nie będący powiązany osobowo lub
kapitałowo ze Zleceniodawcą. Jako poświadczenie braku powiązania proszę o przesłanie wraz z
ofertą, wypełnionego załącznika nr 1.
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone podmioty powiązane ze Zleceniodawcą osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wymagane jest podpisanie umów z dostawcami.
5. Odbiór Zamówieo będzie udokumentowany protokołami odbioru.
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Ofertę należy przesład e-mailem, faksem, listem lub dostarczyd osobiście do kooca dnia 06.03.2019r.
Wszelkie zapytania prosimy kierowad:
 osobiście w siedzibie firmy
 na adres mailowy: malgorzata.dubikowska@apeiron-synthesis.com
 faksem pod numer: 71 798 56 22
Z poważaniem
Małgorzata Dubikowska
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Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o braku powiązao kapitałowych i osobowych z zamawiającym

-------------------------------------------------miejscowośd, data
-----------------------------------------------pieczęd firmowa

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa: ________________________________________________________

Adres siedziby: ________________________________________________________

oświadczam(y), że:
nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:
a.
b.
c.
d.

uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

------------------------------------------------------podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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