Warszawa, 07.11.2018 r.
Zamawiający:
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Tel: (22) 897 66 97

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 114/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu
STRATEGMED, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę oraz instalację jednej
sztuki (1) fabrycznie nowej komory laminarnej „laminar”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa oraz instalacja jednej sztuki (1) fabrycznie nowej komory
laminarnej „laminar” w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach
powyższego projektu.
Minimalne wymagania/parametry techniczne:
Specyfikacja techniczna dla fabrycznie nowej komory laminarnej „laminar”:
- pionowy przepływ powietrza.
- II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym.
- szerokość blatu roboczego nie mniejsza niż 1800mm.
- dzielony blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w możliwością sterylizacji w autoklawach parowych.
- posiadający certyfikaty bezpieczeństwa w tym certyfikat CE oraz certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN
12469.
- wyposażona w minimum 2 wentylatory: w tym jeden wentylator główny i jeden wentylator wylotowy.
- wyposażona w minimum 2 filtry typu HEPA: w tym jeden główny i jeden wylotowy o sprawności nie mniejszej niż
99% dla cząstek 0,3µm,
- wyposażona w wbudowaną lampę UV z możliwością programowania czasu jej pracy oraz licznikiem godzin pracy.
- wyposażona w stabilną dedykowaną podstawę z regulowanym zakresem wysokości nie mniejszym niż 80-90cm
wymaganym podczas instalacji.
- wyposażona w manualnie bądź elektryczne przesuwaną przednią szybę odchyloną od pionu.
- wyposażona w minimum 2 gniazda elektryczne 230V.
- wyposażona w oświetlenie robocze o natężeniu światła nie mniejszym niż 1000 lux.
- wyposażona w funkcję automatycznej kompensacji prędkości przepływu powietrza przy obniżonej sprawności
filtrów.
- wyposażona w zewnętrzny panel/licznik informujący o liczbie godzin pracy urządzenia oraz wskazująca stopień
zużycia filtrów.
- wyposażona w system ostrzegania użytkownika o nieprawidłowej pracy.
Planowany termin realizacji zamówienia: 12-12-2018
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.
•
Do oferty powinna zostać załączona specyfikacja techniczna komory laminarnej potwierdzająca spełnienie
wszystkich minimalnych parametrów technicznych.
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•
Oferta powinna obejmować gwarancję oraz serwis komory laminarnej, na okres 2 lat od momentu
zakupu/dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
•
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, instalacją komory laminarnej
w pomieszczeniach Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, znajdujących się w Warszawie, przy ulicy Rydygiera 8, w budynku
nr 20A, piętro 2, pomieszczenie 236. Jednocześnie oferent składając ofertę, akceptuje fakt, że laminar do w/w
pomieszczenia, znajdującego się na drugim piętrze, może być wniesiony tylko i wyłącznie po schodach stanowiących
ciąg komunikacyjny.
Kryteria punktowe:
Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena brutto/netto/VAT

100%

Maksymalna
punktów
100

liczba

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%
Cr
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 fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
2.
lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera
8, 01-793 Warszawa.
3.
lub mailem na adres mailowy: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 14.11.2018 do godz. 23.59
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
W kwestiach merytorycznych: Wiktor Witkowski, email: wiktor.witkowski@fundacjabirn.pl, tel. +48 503 191 950.
W kwestiach formalnych: Maciej Twarogowski, e-mail: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 785 622.
Zastrzeżenia:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji Badań i Rozwoju Nauki do żadnego określonego działania.
1.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji Badań i Rozwoju Nauki do akceptacji
oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Fundacji Badań i Rozwoju Nauki do składania wyjaśnień czy powodów
akceptacji lub odrzucenia oferty.
2.
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3.
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części
zapytania ofertowego.
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