
 
 

                                                                                                                                                                                         

 

Warszawa, dnia 28.11.2022 r. 
Zamawiający:  
Polbionica Sp. z o.o.  
ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: +48 518 785 622 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 155/2022  
 

 
 W związku z realizacją projektu badawczego pt. „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z 
układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii 
antynowotworowych” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Polbionica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drobny 
sprzęt laboratoryjny w ramach wyżej wskazanego projektu, według zamieszczonej specyfikacji.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań 
przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym pt.: „3D biodrukowana tkanka 
wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i 
skuteczności terapii antynowotworowych”.  
 
Specyfikacja techniczna dla drobnego sprzętu laboratoryjnego: 
 
1: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w zakresie 0,5 - 5 ml-  
numer referencyjny 3123000071 lub rozwiązanie równoważne - trzy (3) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości;  

− autoklawowalna  w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 98 g; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki;  

− próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu 

bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 



 
 

                                                                                                                                                                                         

 

2: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem pracująca w zakresie 20-200 μl; numer 
referencyjny 3123000055 lub rozwiązanie równoważne – trzy (3) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami 

wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

3: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w zakresie 100-1000 μl; 
numer referencyjny 3123000063 lub rozwiązanie równoważne - dwie (2) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 



 
 

                                                                                                                                                                                         

 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami 

wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

4: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w zakresie 0,5 - 10 μl; 
numer referencyjny 3123000020 lub rozwiązanie równoważne - cztery (4) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami 

wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

5: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w zakresie 2-20 μl; numer 
referencyjny 3123000039 lub rozwiązanie równoważne - siedem (7) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 



 
 

                                                                                                                                                                                         

 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami 

wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

6: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w zakresie 10-100 μl; 
numer referencyjny 3123000047 lub rozwiązanie równoważne - osiem (8) sztuki. 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki;  

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami 

wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

7: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w zakresie 10-
100 µL, numer referencyjny 3125000036 lub rozwiązanie równoważne  - dwie (2) sztuki : 



 
 

                                                                                                                                                                                         

 

 
− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie 

końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; 

− możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów; 

− pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych; 

− dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma 

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę 

przez osoby prawo i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 
Planowany termin realizacji zamówienia: 5 stycznia 2023 r.  
 
Adres dostawy:  
ul. Prymasa Tysiąclecia 79A.  
01-242 Warszawa 
 
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. 
 
Sposób składania ofert:  
1. Osobiście w biurze spółki Polbionica, ul. Prymasa Tysiąclecia 79A, 01-242 Warszawa. 
2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura spółki Polbionica, ul. Prymasa Tysiąclecia 79A, 

01-242 Warszawa.   
3. lub mailem na adres mailowy: joanna.rutkowska@polbionica.com. 
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 05.12.2022 r. do godz. 23.59.59 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:  
W kwestiach merytorycznych i formalnych: Joanna Rutkowska, e-mail: joanna.rutkowska@polbionica.com   
tel. + 48 690 699 852. 
 
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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