
 
 

                                                                                                                                                                                         

 

Warszawa, dnia 06.12.2022 r. 
Zamawiający:  
Polbionica Sp. z o.o.  
ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: +48 518 785 622 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 159/2022  
 
 W związku z realizacją projektu badawczego pn. „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 odczynniki 
chemiczne do pracy w ramach wyżej wskazanego projektu, według zamieszczonej specyfikacji.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych 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 odczynników do chemicznych:  
 
Pozycja nr 1: 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane - numer referencyjny 177814-25G lub rozwiązanie równoważne - 
jedno (1) opakowanie o wadze  dwudziestu pięciu  (25) gram (g). 
Pozycja nr 2: 1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane (over Copper) - numer referencyjny 460-37-7 lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie o wadze   dwudziestu pięciu (25) gram (g). 
Pozycja nr 3: N-Hydroxysuccinimide - numer referencyjny 130672-25G lub rozwiązanie równoważne  - jedno 
(1) opakowanie o wadze   dwudziestu pięciu (25) gram (g). 
Pozycja nr 4: Izopropanol -  numer referencyjny 34863-2.5L lub rozwiązanie równoważne  - cztery  (4) 
opakowanie o objętości dwa i pół  (2,5) litra (l) każde. 
Pozycja nr 5: Ethyl methacrylate - numer referencyjny 8005790100 lub rozwiązanie równoważne   - jedno (1) 
opakowanie o objętości stu (100) mililitrów (ml). 
Pozycja nr 6:  Methyl methacrylate - numer referencyjny M55909-500ML lub rozwiązanie równoważne   - 
jedno (1) opakowanie o objętości pięciuset (500) mililitrów (mL). 
Pozycja nr 7: Penicylina - numer referencyjny P3032-10MU lub rozwiązanie równoważne   - jedno (1) 
opakowania 10000000 UNITS 
Pozycja nr 8: 3-(1H-Tetrazol-5-yl)-benzoic acid - numer referencyjny 059662 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze pięciu (5) gram (g). 
Pozycja nr 9: (1 H -Tetrazol-5-yl)-acetic acid - numer referencyjny 028553 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze dwudziestu pięciu (25) gram (g). 
Pozycja nr 10: 4-(2H-Tetrazol-5-yl)-benzoic acid- numer referencyjny 059137 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze dziesięciu (10) gram (g). 
Pozycja nr 11: 4-Pentynoic acid- numer referencyjny 164204 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze dwudziestu pięciu (25) gram (g). 
Pozycja nr 12: 5-Hexynoic acid- numer referencyjny 145705 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze dwudziestu pięciu (25) gram (g). 
Pozycja nr 13: Copper(II) sulfate pentahydrate - numer referencyjny 492479 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze dwustu pięćdziesięciu (250) gram (g). 



 
 

                                                                                                                                                                                         

 

Pozycja nr 14: Bis(acetylacetone)copper- numer referencyjny 492479 lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 15: 2-Hydroxyphenylboronic acid- numer referencyjny 033136 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 16: Methyl 4-hydroxybenzoate - numer referencyjny 209090 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze pięciuset (500) gram (g). 
Pozycja nr 17: p-Toluenesulfonic acid monohydrate - numer referencyjny 075220 lub rozwiązanie 
równoważne   – jedno (1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 18: N-Iodosuccinimide - numer referencyjny 003418 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 19: N-Bromosuccinimide-  numer referencyjny BR1130 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 20: 4-Toluenesulphonyl chloride- numer referencyjny BR1703 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 21: 2-Butyne-1,4-diol- numer referencyjny 117300 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 22: Acetonitryl czda- numer referencyjny 75-05-8 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o objętości  pięciu (5) litrów (l). 
Pozycja nr 23: Tetrabutylammonium fluoride trihydrate- numer referencyjny 319398 lub rozwiązanie 
równoważne   – jedno (1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 24: Sodium Sulfite Anhydrous- - numer referencyjny 044726 lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze jednego (1) kilograma (kg). 
Pozycja nr 25: Iron(III) bromide - numer referencyjny 099349 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze pięciu (5) gram (g). 
Pozycja nr 26: Cobalt(II) chloride anhydrous- numer referencyjny 494379 lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze pięciu (5) gram (g). 
Pozycja nr 27: N,N'-Carbonyldiimidazole- numer referencyjny 003800 lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze dwustu pięćdziesięciu (250) gram (g). 
Pozycja nr 28: CX200 - numer referencyjny 805009-500MG lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze pięciuset (500) miligram (mg). 
Pozycja nr 29: CX201- numer referencyjny 911836-1G lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) opakowanie 
o wadze jednego (1) grama (g). 
Pozycja nr 30: 2-Methylquinoxaline- numer referencyjny W511609-100G lub rozwiązanie równoważne   – 
jedno (1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g).  
Pozycja nr 31: Piperidine- numer referencyjny 8222990500 lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o objętości pięciuset (500) mililitrów (ml). 
Pozycja nr 32: Tin(II) Chloride dihydrate- numer referencyjny 044960 lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 33: Potassium tert-butoxide- numer referencyjny 075285  lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 34: Acetic anhydride-  numer referencyjny 8222781000  lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o objętości  jednego (1) litra (l). 
Pozycja nr 35: 3-Nitrobenzaldehyde - numer referencyjny 209059  lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 36: 4-Nitrobenzaldehyde- numer referencyjny 003405  lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 37: Chromium(VI) oxide- numer referencyjny 8222660100  lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
Pozycja nr 38: Sulfuric acid- numer referencyjny 258105-1L-PC  lub rozwiązanie równoważne   – jedno (1) 
opakowanie o objętości  jednego (1) litra (l). 



 
 

                                                                                                                                                                                         

 

Pozycja nr 39: 4-Methylbenzaldehyde- numer referencyjny 236923  lub rozwiązanie równoważne   – jedno 
(1) opakowanie o wadze stu (100) gram (g). 
 

 
Planowany termin realizacji zamówienia: 12 stycznia  2023 r.  
 
Adres dostawy:  
Polbionica Sp. z o.o. 
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: 13.12. 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   

mailto:joanna.rutkowska@polbionica.com
mailto: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. 


