Warszawa 27 lutego 2018 roku

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/2018
Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”
1.

Przeprowadzający postępowanie:

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Ul. Tysiąclecia 47
05-400 Otwock
Biuro Fundacji:
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Tel: (22) 897 66 97
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa zestawu odczynników chemicznych w celu
wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego
projektu. Zestaw odczynników chemicznych wchodzi w skład ciągu technologicznego procesu izolacji
wysp trzustkowych i są one wykorzystywane do wyizolowania/otrzymania wysp trzustkowych z narządu
(trzustki) z materiału zwierzęcego i ludzkiego.
Zestaw odczynników chemicznych składał się z następujących pozycji:
- Pozycja nr 1: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose - numer referencyjny D6429-500ML
lub rozwiązanie równoważne - pięć (5) litrów.
Pozycja nr 2: Penicillin-Streptomycin o stężeniu nie mniejszym niż 10000 U/ml - numer referencyjny
15140122 lub rozwiązanie równoważne - pięćset (500) mililitrów.
- Pozycja nr 3: Amphotericin B solution o stężeniu nie mniejszym niż 250 μg/mL - numer referencyjny
A2942-20ML lub rozwiązanie równoważne - sto (100) mililitrów.
- Pozycja nr 4: L-Glutamine solution - numer referencyjny G7513-100ML lub rozwiązane równoważne sto (100) mililitrów.
- Pozycja nr 5: Succinic anhydride - numer referencyjny 239690-250G lub rozwiązanie równoważne dwieście pięćdziesiąt (250) gram.
- Pozycja nr 6: Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG - numer referencyjny 115-065-003 lub
rozwiązanie równoważne , o pojemności nie mniejszej niż 2 ml – jedna (1) sztuka.

3. Wyniki:
Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 27 lutego 2018 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę
złożoną na wszystkie pozycje z zapytania ofertowego przez firmę:
Biokom Baka Olszewski Sp. j.
Ul. Wspólna 3
05-090 Janki
NIP: 5271011366; REGON: 012289221

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Otwocku 05-400 ul. Tysiąclecia 47, wpisaną Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000323199, NIP: 5321986390, REGON: 141734448.

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w
wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Biokom Baka Olszewski Sp. j z siedzibą w Jankach złożonej
na wszystkie pozycje z zapytania ofertowego. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując
najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 23/2018 (w tym
najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 27 lutego 2018 roku.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Otwocku 05-400 ul. Tysiąclecia 47, wpisaną Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000323199, NIP: 5321986390, REGON: 141734448.

