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Warszawa, dnia 07.12.2022 r. 
Zamawiający:  
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 
Al. Prymasa Tysiąclecia 79A 
01-242 Warszawa 
Tel: (+48) 518 785 622 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 123/2022  
 

 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, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zaprasza do składania ofert na 
zakup wraz z dostawą sprzętu chirurgicznego w celu wykonywania prac rozwojowych w ramach realizowanego projektu. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą sprzętu chirurgicznego, wg załączonej specyfikacji, w celu 
wykonywania prac rozwojowych w projekcie badawczym. 
 
Specyfikacja techniczna:  
Część 1  

1. Kleszczyki preparacyjne typu Gemini zagięte 180 mm, numer referencyjny CH568A – dwie (2) sztuki 

2. Kleszczyki hemostatyczne Pean Mosquito naczyniowe - zagięte, 120mm, numer referencyjny CL312B – sześć (6) sztuk 

3. Nożyczki chirurgiczne typu Aufricht - Zagięta część pracująca, tępo-tępo, 140mm, numer referencyjny CH505 – dwie 

(2) sztuki 

4. Pęseta anatomiczna typu Cushing 17,5 cm - prosta, numer referencyjny CH1444 – pięć (5) sztuk 

5. Uchwyt do skalpela no. 4 130mm typu obsadka, numer referencyjny CL297 – cztery (4) sztuki 

6. Uchwyt do skalpela nr 3 rękojeść obsadka - 125 mm, numer referencyjny CH090A – dwie (2) sztuki 

7. Zacisk tętniczy Diffenbach typu Buldog zagiete 25 mm, numer referencyjny CH444 – dwie (2) sztuki 

8. Taca medyczna ze stali nierdzewnej - 200x100x50 mm, numer referencyjny NN-MMO-NMTB-001 – pięć (5) sztuk 

Część 2 
1. Rękawiczki niesterylne M, numer referencyjny 290473, lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) opakowań (100 

szt. każde) 

2. Rękawiczki niesterylne S, numer referencyjny 290472, lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) opakowań (100 

szt. każde) 

Ze względu na specyfikację projektu oraz konieczność utrzymania ciągłości prowadzonych badań i powtarzalności wyników 
Zamawiający w części 1 w   zapytania ofertowego nr 123/2022 wyłącza możliwość oferowania produktów równoważnych. 
 
Oferty częściowe: 
Zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 123/2022 dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem że 
oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji danej części.  
 
Termin realizacji zamówienia:  
Planowany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022. 
 
Adres dostawy:  
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 
01-242 Warszawa 
Al. Prymasa Tysiąclecia 79 A 
Komora przyjęć – PARTER 
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Dostawy realizowane transportem własnym lub przez firmy kurierskie muszą zostać potwierdzone przez upoważnionego 
przedstawiciela Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. 

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 fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Al. Prymasa Tysiąclecia 79A, 01-242 Warszawa.  
2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Al. Prymasa 

Tysiąclecia 79A, 01-242 Warszawa.   
3. lub mailem na adres mailowy: maria.rosinska@fundacjabirn.pl 
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 14.12.2022 r. do godz. 23.59. 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:  
W kwestiach formalnych: Maria Rosińska, e-mail: maria.rosinska@fundacjabirn.pl  tel. + 48 518 669892. 
  
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. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty zawierający oświadczenie o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu. 
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