Projekt pt. „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów”, realizowany w ramach
Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wrocław, dnia 05.12.2019

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w
terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów” realizowanego w ramach Priorytetu I
“Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 “Sektorowy program
B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020

Numer: CKD/14/19

Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w
okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Captor Therapeutics S.A.
ul. Duńska 11
54-427 Wrocław
NIP 8943071259

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
Podstawą wszczęcia nieniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017 roku.
II.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomocniczego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na
potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu
w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.
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Tytuł projektu: „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy
i reumatoidalnego zapalenia stawów”
II.2.2. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem czterech (4) dygestoriów laboratoryjnych,
spełniających poniższe wymagania techniczne:
1.1. Dygestoria ogólnego stosowania wyposażone w system VAV. – 2 sztuki:
✓ wymiary minimum: 2000x900x2500 SxGxW [mm]
✓ system wspomagającego nawiewu powietrza wzdłuż blatu roboczego i ścian bocznych
poprawiający przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę
z substancjami toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 570 m3/h (±10%).
✓ moduł serwisowy z 1 zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanymi w panelu tylnym – 2 szt.
✓ wykładzina wnętrza – kamionka - lity spiek ceramiczny
✓ szyba - bezpieczne szkło hartowane
✓ oświetlenie - lampy energooszczędne
✓ blat z kamionki - lity spiek ceramiczny, podniesione dookoła obrzeże min. 2000 mm szerokości
– 1 szt.
✓ wentylowane szafki pod dygestorium min.:
- wentylowana szafka do przechowywania odczynników – SxG [mm] min. 600x550, 3
szuflady – 1 szt.
- wentylowana szafka do przechowywania odczynników – SxG [mm] min. 800x550, uchwyt,
2 drzwi na zawiasach – 1 szt.
✓ media:
-

woda zimna – min. 4 szt.,
próżnia – min. 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
olejowa pompa próżniowa o wydajności pompowania (m3/h) – min. 2.0; końcowe
ciśnienie całkowite bez balastu gazowego (mbar) – 2×10-3mbar; końcowe ciśnienie
całkowite z balastem gazowym (mbar) – 1×10-2mbar; moc silnika (kW) – min. 0,15;
klasa ochrony - IP 40;
miernik próżni zamontowanym w panelu przednim o zakresie pomiaru 1x103 – 1x10-3,
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zawór gazów czystych, medium Argon – 1 szt.( materiał: mosiądz, wyposażony w: zawór
odcinający, regulator ciśnienia i zawór dozujący, zakres ciśnienia: do 4 bar)
-

moduł elektryczny z wyposażeniem min. 4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16A
zainstalowane w panelu przednim pod blatem – 2 szt. . łącznie 8 szt.

1.2. Dygestorium ogólnego stosowania wyposażone w system VAV w wersji przeciwwybuchowej – 2
sztuki:
✓ wymiary minimum: szerokość 2000 mm / głębokość 900 mm / wysokość robocza 900 mm /
wysokość 2500 mm
✓ system wspomagającego nawiewu powietrza wzdłuż blatu roboczego i ścian bocznych
poprawiający przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę
z substancjami toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 570 m3/h (±10%).
✓ wszystkie elementy dygestorium oraz wentylacji wykonane w odpowiednim standardzie ATEX
zgodnie z 2014/34/EU: według wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem:
- wnętrze strefa 2, klasa II3G/GC EX IIC T3
- na zewnątrz brak strefy EX

✓ wykładzina wnętrza – kamionka – lity spiek ceramiczny
✓ szyba - bezpieczne szkło hartowane
✓ oświetlenie - lampy energooszczędne
✓ kontrola/monitoring pracy przy zmiennym przepływie powietrza – regulator VAV - płynne
sterowanie ilością wyciąganego powietrza od 200 m3/h (±10% - okno zamknięte) do max. 570
m3/h (±10% - okno otwarte na 500 mm) - Test Typu wg PN EN 14175
✓ blat z kamionki - lity spiek ceramiczny, podniesione dookoła obrzeże 2050 mm szerokości – 1
szt.
✓ Media
-

woda zimna – min. 4 szt.
zlewik – min. 2 szt.
próżnia – min. 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
olejowa pompa próżniowa o wydajności pompowania (m3/h) – min. 2.0; końcowe
ciśnienie całkowite bez balastu gazowego (mbar) – 2×10-3mbar; końcowe ciśnienie
całkowite z balastem gazowym (mbar) – 1×10-2mbar; moc silnika (kW) – min. 0,15;
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-

klasa ochrony - IP 40;
miernik próżni zamontowanym w panelu przednim wykonanym z tworzywa sztucznego i
ceramiki o wysokiej odporności chemicznej oraz zakresie pomiaru 1x103 – 1x10-3
zawór gazów czystych, medium Argon – 1 szt. (materiał: mosiądz, wyposażony w: zawór
odcinający, regulator ciśnienia i zawór dozujący, zakres ciśnienia: do 4 bar)
moduł elektryczny z wyposażeniem min.:
4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16A zainstalowane w panelu przednim pod blatem – 2 szt.
.; Łącznie 8 szt

2.

Oferowane dygestoria muszą być zgodne z normą PN EN 14175 – część 1, 2, 3 i 6, lub
równoważną.

3.

Dygestoria muszą być wyposażone w zmiennoprzepływowy system monitorowania i kontroli
przepływu powierza zgodny z PN EN 14175 cz. 2 i 6 lub równoważną:
✓ System zgodny z wymaganiami z normy PN EN 14175, cz. 2 oraz 6 lub równoważnej,
✓ System wyposażony w przepustnicę, która reguluje ilość wyciąganego powietrza według
aktualnych wymagań,
✓ Sygnalizacja prawidłowej pracy (prawidłowa wartość przepływu),
✓ Nieprawidłowa wartość przepływu powinna być sygnalizowana sygnałem świetlnym
i dźwiękowym,
✓ Przekroczenie dopuszczalnej wysokości podniesienia okna (500mm) powinno być
sygnalizowane sygnałem świetlnym i dźwiękowym,
✓ Sygnały dźwiękowe i świetlne zaprojektowane w sposób zapewniający ich bezproblemowe
rozpoznanie.
✓ Sygnały wyłączą się automatycznie po powrocie prawidłowej wartości przepływu powietrza,
poziomu okna.

4. Oferent zobowiązuje się udostępnić zamawiającemu dygestoria (4 szt.) spełniające kryteria
techniczne, począwszy od dnia zgodnego z ofertą do dnia 30.11.2022 r.
5. Oferent wyceni najem sprzętu wg stawki netto za jeden miesiąc najmu. Koszt najmu będzie
uwzględniał koszty ubezpieczenia, bieżący serwis, niezbędne kontrole techniczne aparatury,
podłączenie do energii elektrycznej.
6. Cena końcowa netto oferty stanowi sumę miesięcznych cen najmu sprzętu przez okres 35
miesięcy.
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7. Zamawiający będzie korzystał ze sprzętu w laboratorium pod adresem ul. Muchoborska 16, 54424 Wrocław, w sposób zgodny z regulaminem bezpieczeństwa ustalonym przez Oferenta.

II.2.3. Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.
II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy:
1.

Posiadają przedstawiciela, dedykowanego do kontaktu z Zamawiającym z wykształceniem
z dziedziny biotechnologii, chemii lub pokrewnej, który będzie sprawował kontrole nad
prawidłową realizacją zamówienia, w tym konsultował kwestie związane z bieżącym
użytkowaniem aparatury oraz przestrzeganiem regulaminu bezpiecznej pracy z aparaturą.

2.

Akceptują treść umowy załączonej do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).

3.

Przedstawią dokumentację potwierdzającą zgodność specyfikacji technicznej oferowanego
sprzętu ze specyfikacją opisaną w punkcie II.2.2.1 niniejszego zapytania ofertowego.

4.

Podpiszą oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi – załącznik
nr 3
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem
i 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,
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.
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Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Oferty, które nie spełnią przynajmniej jednego z warunków opisanych w punkcie II.3 zostaną
wykluczone z postępowania.
II.4. Składanie ofert:
II.4.1. Wymagania podstawowe
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (Oferentów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż
do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Oferenta i dołączone do oferty, wzór umowy powinien zostać zaparafowany
i podpisany.
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

II.4.2. Forma oferty
1.
2.
3.
4.
5.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim i mieć formę pisemną.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego
Zapytania ofertowego mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Oferenta na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego powinny mieć formę wydruku komputerowego.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Pożądane jest ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz wymagane jest parafowanie ich
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
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6.

7.

Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta
za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego powinny być złożone w formie oryginału.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.

II.4.3. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby do reprezentacji Oferenta
inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo do: reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dopuszcza się złożenie w ofercie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa.
2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Oferenta). Dopuszcza się załączenie do oferty dokumentu w formie wydruku
ze strony internetowej.

3.

Dokumentacja potwierdzająca zgodność specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu ze
specyfikacją opisaną w punkcie II.2.2.1 niniejszego zapytania ofertowego

4.

Parafowane i podpisane przez osoby upoważnione załączniki:
a) załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z oświadczeniami dotyczącymi Oferenta,
b) załącznik nr 2 – wzór umowy,
c) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

II.4.4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1.
2.

Oferty należy złożyć do 09.01.2020 do godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427
Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona
datownikiem.
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3.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą
należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr CKD/14/19 “Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego –
dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.”
Nie otwierać przed dniem: 09.01.2020 r. godz. 12:00

4.

Oferty które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.5. Tryb rozpatrzenia ofert:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Komisja Zamawiającego bada czy oferty spełniają warunki formalne. Oferty nie spełniające tych
warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
Komisja Zamawiającego ocenia oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych.
Oferty zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty
upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia do Oferentów
o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia o których mowa w punkcie II.5.3., II.5.4 termin
dokonania oceny ofert przedłuża się o termin wskazany na udzielenie odpowiedzi przez
Oferenta ujęty w punkcie II.5.5.
Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Dla udzielenia odpowiedzi, związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od
dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności –
przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

II.6. Odrzucenie oferty, wykluczenie Oferenta
1.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o nieuczciwej konkurencji,
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c) nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
d) została złożona przez Oferenta nie spełniającego kryteriów tego postępowania lub przez
Oferenta wykluczonego,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.

3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji,
b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
e) są powiązani osobowo lub kapitałowo w stosunku do Zamawiającego.
Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

II.7. Kryteria oceny ofert:
1.

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów
i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.3. Oferty,
które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.3. zostaną odrzucone.

2.

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących
kryteriów:
a. Kryterium - Cena – waga 90 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych
(nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania w/g
poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
Ilość pkt. =

cena oferowana minimalna zł. netto
x 90 pkt.
cena oferty badanej zł. netto

b. Kryterium – dostępność przedmiotów zamówienia od dnia zawarcia umowy
Suma ilości punktów za kryterium rozpoczęcie najmu sprzętu od dnia podpisania
umowy zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych),
złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania wg poniższego wzoru:
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3.
4.

L.p.

Rozpczęcie najmu od dnia zawarcia umowy

1
2
3
4

Od 1 do 7 dnia od podpisania umowy
Od 8 do 14 dnia od podpisania umowy
Od 15 do 30 dnia od podpisania umowy
Powyżej 31 dni od podpisania umowy

Przyznana ilość
punktów
10
7
5
0

Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
w pkt. II.2.3, II.3, II.4 , która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po
przecinku.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020, Priorytetu I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działania
1.2 – “Sektorowe programy B+R”.
III.2. Formy komunikacji
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem ofert lub udzielaniem
odpowiedzi na zapytania do złożonych ofert musi być doręczona do Biura Projektu Zamawiającego
na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
b.polec@captortherapeutics.com
1. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach
publicznych.
2. Treść zapytania jest dostępna w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego: ul. Duńska 11,
54-427 Wrocław, a także w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
3. Pytania
techniczne
należy
kierować
do
Pani
Beaty
Połeć
na
adres
b.polec@captortherapeutics.com. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał
odpowiedzi drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zapytania, pod
warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni robocze przed datą złożenia ofert.
4. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Beatą Połeć – pod adresem email:
b.polec@captortherapeutics.com
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5. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków
zamówienia, wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy jakie
zostały podane przy składaniu ofert, a ponadto pytania i odpowiedzi oraz zmiany warunków
zamówienia zostaną udostępnione w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego pod adresem:
ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, a także w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
W takiej sytuacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
III.3. Termin wykonania zamówienia
Realizacja zamówienia rozpocznie się od dnia zgodnego z ofertą i będzie trwała do 30.11.2022 r.
III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy
1.

2.
3.

4.

5.

Po zakończeniu i upublicznieniu wyników postępowania Ofertowego, Zamawiający i Oferent
podpiszą stosowną Umowę o współpracy. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron, z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych
powodów, w szczególności jeśli Oferent w sposób rażący narusza postanowienia Umowy,
w przypadku wszczęcia przeciwko Oferentowi postępowania likwidacyjnego, naprawczego bądź
upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z przedmiotem Umowy.
Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowych w każdym momencie trwania
umowy przez Zamawiającego w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą
dofinansowania projektu.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
specyfikacją zamówienia.

Strona 12 z 19
Captor Therapeutics S.A. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 537 869 089 | info@captortherapeutics.com
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000756383, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
www.CaptorTherapeutics.com

Projekt pt. „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów”, realizowany w ramach
Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 2

Umowa nr CKD/14/19
zawarta w dniu ………………………. 2020 roku we Wrocławiu, pomiędzy:

Captor Therapeutics S.A., z siedzibą: 54-427 Wrocław, ul. Duńska 11, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 8943071259, reprezentowaną przez:
Filipa Jelenia - Prezesa Zarządu,
Aleksandrę Skibińską – Deryktor Finansowy, Członek Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………., z siedzibą: ……………………………., o numerze identyfikacji podatkowej NIP
……………………………….. reprezentowaną przez: ………………………………………………………, zwaną dalej
Wykonawcą.

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego w ramach projektu:
„Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w
terapii raka jelita grubego” została zawarta umowa wynajem pomocnicznego sprzętu
laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.,
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wynajem czterech (4) dygestoriów spełniających wymagania
techniczne określone w Zapytaniu ofertowym nr CKD/14/19:
1.1. Dygestoria ogólnego stosowania wyposażone w system VAV – 2 sztuki:
………………………………………………………………………………………………..
1.2. Dygestorium ogólnego stosowania wyposażone w system VAV w wersji
przeciwwybuchowej – 2 sztuki:
………………………………………………………………………………………………..
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2. Całkowita wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu nr CKD/14/19
wynosi ………………………………………………
3. Wykonawca oświadcza, że posiada przedstawiciela, dedykowanego do kontaktu
z Zamawiającym z wykształceniem z dziedziny biotechnologii, chemii lub pokrewnej, który
będzie sprawował kontrole nad prawidłową realizacją zamówienia, w tym konsultował kwestie
związane z bieżącym użytkowaniem aparatury oraz przestrzeganiem regulaminu bezpiecznej
pracy z aparaturą.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania określonych w niniejszej umowie terminów.
5. Najem dygestorii chemicznych będzie odbywać się w terminach: od dnia …………………….. 2020
r. do dnia 30.11.2022 roku.
6. Najem sprzętu laboratoryjnego będzie odbywać się pod adresem:
Captor Therapeutics S.A. 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 16.
7. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać sprzęt wyszczególniony w Załączniku nr 1 przez cały
okres obowiązywania niniejszej umowy.
8. Zamawiający będzie korzystał z wybranego sprzętu w sposób zgodny
z regulaminem bezpieczeństwa ustalonym przez Wykonawcę.
9. Najem aparatury będzie rozliczany w okresach miesięcznych. Koszt netto za
1 miesiąc najmu sprzętu został określony w Załaczniku nr 1 do niniejszej umowy.
10. Koszt najmu uwzględnia koszty ubezpieczenia, bieżący serwis, niezbędne kontrole techniczne
aparatury, podłączenie do energii elektrycznej oraz dostęp do specjalistycznego
oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego korzystania z aparatury.
§ 2.
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości ani w części wykonania przedmiotu umowy innym
osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wynajmu dygestorii chemicznych na potrzeby realizacji projektu spełniającego wymagania
techniczne zawarte w Zapytaniu ofertowym nr CKD/14/19.
2. Umożliwienia Zamawiającemu wglądu w dokumenty w zakresie dotyczącym wykonywania
zapisów niniejszej umowy.
3. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o występujących problemach zw. z najmem
sprzętu laboratoryjnego, w tym o problemach technicznych dotyczących użytkowania tego
sprzętu.
4. Przestrzegania tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich informacji uzyskiwanych podczas
współpracy z Zamawiającym.
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§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
2. Dbania o prawidłową eksploatację przedmiotu najmu.
3. Należytego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem
i kradzieżą.
4. Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym regulaminu
bezpieczeństwa ustalonego przez Wykonawcę oraz powszechnie uznanych zasad techniki
(bhp., p. poż.).
5. Utrzymywania w czystości urządzeń stanowiących przedmiot najmu.
6. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o zaistniałych awariach, nie później niż
w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia.
7. Nie dokonywania samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wykonawcy.
8. Poniesienia kosztów związanych z naprawą szkód spowodowanych przez Zamawiającego.
9. Zwrotu przedmotu najmu w należytym stanie z uwzględnieniem zużycia wynikającego
jedynie z normalnego użytkowania.
§ 5.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 roku.
§ 6.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie:
1. Prawo do kontroli przebiegu i efektywności wykonywania przez Wykonawcę zadań
serwisowych.
2. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz instytucji jego
podwykonawcy, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji które mają lub mogą mieć
znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania umowy oraz żądać udzielenia ustnie lub
pisemnie informacji dotyczących realizacji umowy. Wykonawca na żądanie kontrolującego
jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz
udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Kontrola może
być przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu realizacji projektu.
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§ 8.
1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą obu Stron.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych
powodów, w szczególności jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia
niniejszej Umowy, w przypadku wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania
likwidacyjnego, naprawczego bądź upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z
przedmiotem umowy. W przypadku rozwiązana umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za skutkiem natychmiastowym w każdym
momencie jej trwania w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą
dofinansowania projektu. W tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie
naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot
umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, którego powodem jest
wstrzymanie dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawcy nie przysługuje
odszkodowanie.
4. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, przed
terminem jej obowiązywania, wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez
Wykonawcę będzie naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym nastąpi zwrot przedmiotu
umowy Wynajmującemu.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
6. Wypowiedzenie i odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga dla swej skuteczności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta lub gdy zajdą okoliczności, za które
strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie.
8. Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w wypadku ważnych powodów, w
szczególności jeśli Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia umowy, w tym
uchyla się od płatności za 2 kolejne faktury o łącznej wartości nie mniejszej niż 10% ogólnej
wartości zamówienia wynikającej z oferty, po uprzednim wezwaniu do uregulowania
zaległości i wyznaczeniu dodatkowego terminu do spłaty należności oraz w przypadku
wszczęcia przeciwko Zamawiającemu postępowania likwidacyjnego, naprawczego lub
upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z przedmiotem umowy.

Strona 16 z 19
Captor Therapeutics S.A. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 537 869 089 | info@captortherapeutics.com
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000756383, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
www.CaptorTherapeutics.com

Projekt pt. „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów”, realizowany w ramach
Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 9.
1. Ustalono następujące warunki płatności:
a) rozliczenia będą obywały się w cyklu miesięcznym,
b) płatność nastąpi 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez
Zamawiającego faktury na koniec miesiąca kalendarzowego,
c) należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze,
d) za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków finansowych na konto
Wykonawcy,
e) w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na cele związane z umową o dofinansowanie projektu,
Zamawiający zastrzega możliwość wykonania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury.
W przypadku opóźnienia, o którym mowa, Zamawiający dokona płatności niezwłocznie po
otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków z Instytucji Pośredniczącej, nie póżniej
jednak niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania faktury.
§ 10.
1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków
realizacji zamówienia określonych w ofercie może naliczać kary umowne:
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy –
w wysokości 15% wartości tej części umowy, która była nienależycie wykonana
b) z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wartości
niezrealizowanej części umowy
c) w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcie najmu od dnia zawarcia umowy
określonego w ofercie lub niedotrzymania terminu zawarcia umowy określonego na
7 dzień po zakończeniu postępowania, Zamawiający będzie naliczał kary umowne
w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
§11.
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami, nie
mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej
formie przeniesione na osoby trzecie.
2. Wykonawca dochowa poufności treści umowy, jak i informacji osobowych uzyskanych w toku
realizacji umowy, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.
§ 12.
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Osoby wyznaczone do kontaktu w związku z realizacją nieniejszej umowy:
a) po stronie Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) po stronie Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 13.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
d) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
e) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
f) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacja zamówienia. Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły
zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania
amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych,
które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; klęski żywiołowe, jak
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3
………………………………..

……………………………….

………………………………..

(miejscowość i data)

………………………………..
………………………………...
(nazwa i adres Oferenta)

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi
Oświadczam, iż Oferent składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Oferentem a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia w postępowaniu:
CKD/14/19 p.t.: „Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby
realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.” polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

_________________________, dnia __ __ 2020 roku
(pieczęć i podpis Oferenta)
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