
   

 

Warszawa, 8 października 2021 r. 
Zamawiający:  
Polbionica Sp. z o.o.  
ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: (22) 897 66 97 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2021 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego 
chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne” 
dofinansowanego w ramach Programu TECHMATSTRATEG III, Polbionica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup 
wraz z dostawą odczynników chmicznych na potrzeby doświadczeń związanych z wykonywaniem badań przemysłowych 
i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych na potrzeby doświadczeń  
związanych z wykonywaniem badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego 
projektu.  
 
Minimalne wymagania/parametry techniczne: 
Specyfikacja techniczna dla odczynników chemicznych:  

1. Chitozan – nr referencyjny C3646-25G lub rozwiązanie równoważne  – jedno (1) opakowanie o pojemności 

nie mniejszej niż 25 gram.  

2. PBS w tabletkach o pH 7,4 gdzie jedna tabletka pozwala na otrzymanie 1 litra gotowego roztworu  – nr 

referencyjny 8435-100TABLETS lub rozwiązanie równoważne  – jedno (1) opakowanie zawierające nie mniej 

niż 100 (sto) tabletek.  

3. Amberlite IRA-900 chloride form – nr referencyjny 246585-500G lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) 

opakowanie zawierające nie mniej niż 500 gram.  

4. Amberlite IRC120H hydrogen form – nr referencyjny 06428-1KG lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) 

opakowania zawierające nie mniej niż 1000 gram.  

Termin realizacji zamówienia:  
Planowany termin realizacji zamówienia: 22 października 2021.   
 
Adres dostawy:  
Polbionica Sp. z o.o.  
Laboratoria Polbionica Sp. z o.o.  
01-793 Warszawa 
ul. Rydygiera 8, bud. nr 20/20A, piętro 2, pomieszczenie nr 234 – Komora przyjęć.   
 
Kryteria oceny ofert:  
Kryteria obligatoryjne:  
• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).  
• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
• Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogu uczestnictwa w postępowaniu i braku 
powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  
 
Kryteria punktowe:  
 

Kryteria wyboru Znaczenie 
Maksymalna liczba 
punktów 



   

 

Cena brutto/netto/VAT 100%  100 

 
 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:  
 
 
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:  

C min 
A n = ----------------- x 100 x 100% 

C r 
C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia 
poprzedzającego dzień wyboru ofert. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy 
zawartej w wyniku wyboru oferty.  
 
Po realizacji zamówienia/dostawie oferent wystawi fakturę VAT z minimum 14 dniowym terminem płatności.  
  
Sposób składania ofert:  
1. Osobiście w biurze spółki: Polbionica Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.  
2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura spółki: Polbionica Sp. z o.o.,  

ul. Rydygiera 8, budynek nr 24, piętro 9, 01-793 Warszawa.   
3. lub mailem na adres mailowy: wiktor.witkowski@polbionica.com 
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 15.10.2021 r. do godz. 23.59 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:  
W kwestiach merytorycznych i formalnych: Wiktor Witkowski, e-mail: wiktor.witkowski@polbionica.com   
tel. + 48 503 191 950. 
  
Zastrzeżenia:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polbionica Sp. z o.o.  do żadnego określonego działania.   
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Polbionica Sp. z o.o.  do akceptacji oferty, w 
całości lub części i nie zobowiązuje Polbionica Sp. z o.o.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub 
odrzucenia oferty.  
2. Polbionica Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
3. Polbionica Sp. z o.o.  zastrzega  sobie  prawo  w  każdej  chwili  do  zmian  całości  lub  części  zapytania 
ofertowego. 
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