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Kraków, dn. 30.08.2017 

 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E     NR 30 08 2017 E 

na zakup pipet i vortexów 

 

w ramach projektu pn. „Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych przeciwciał o 
działaniu terapeutycznym”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i 
innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

   

I. ZAMAWIAJĄCY 

Selvita Services Sp. z o.o. 
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 
NIP: 6762451649, REGON: 122456205, KRS: 0000403763 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia są akcesoria o poniższej, minimalnej specyfikacji: 

 

1. Pipety jednokanałowe, automatyczne zmiennoobjętościowe: 3-pak zawierający pipety o 

pojemnościach: 0.5-10 µL, 10-100 µL, 100-1 000 µL oraz 3-pak zawierający pipety o pojemnościach: 2-

20 µL, 20-200 µL, 100-1 000 µL  np. Eppendorf Research plus wraz ze statywem karuzelowym: 

a. Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety. 

b. Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. 

c. Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. 

d. Autoklawowalna w całości.  

e. Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.  

f. Pieczęć kalibracyjna, informująca o stanie kalibracji.  

g. Możliwość re-kalibracji.  

h. Dodatkowa regulacja umożliwiająca łatwe przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki 

powrót do ustawień fabrycznych.  

i. Certyfikat CE. 

j. Dokument potwierdzający zgodność produktu z dyrektywą 98/79/WE. 

k. Regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy w skali -8 do +8 oraz blokada 

uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety. 

l. Gwarancja minimum 36 miesięcy. 



     
                

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, 

Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw 

2 
 

m. Statyw karuzelowy z 6 uchwytami 

2. Pipeta 8- kanałowa, automatyczna, ze zrzutnikiem końcówek, zmiennoobjętościowa o zakresie: 0,5-

10 μL, np. Eppendorf Research plus: 

a. autoklawowalna w całości 

b. oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek 

c. indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym 

d. możliwość rekalibracji 

e. Certyfikat CE oraz potwierdzona zgodność z dyrektywą 98/78/WE 

f. każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety 

g. możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów 

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

i. 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 

j. dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy z blokadą 

uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego 

powrotu do ustawień fabrycznych 

k. barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki 

l. 5 lat gwarancji na pierścień mocujący 

m. gwarancja 36 miesięcy 

 

3. Personal Vortex (2szt.)- urządzenie umożliwiające łagodne oraz energiczne mieszanie cieczy 
oraz zawiesiny komórek w probówkach, np. V-1 plus : 

a. Urządzenie wyposażone w pojedynczą podstawkę umożliwiającą mieszanie cieczy w 

probówkach o objętości 1,5ml do 50ml 

b. 2 tryby pracy: mieszanie ciągłe i mieszanie przerywane (tryb mieszania przerywanego jest 

aktywowany poprzez dociśnięcia probówki do podstawki) 

c. Prędkość obrotowa: 750 do 3000 obr/min 

1.1 Pozostałe wymagania: 
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu 

terminu - 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy);  
 w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;  

b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. do 13.10.2017;  
c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury  

 
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający 

przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.  
 

2. Kod CPV:  38437000-7 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym*. 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności 
ze specyfikacją - wzór arkusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy  
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. 
2. Oferta musi: 

• Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe. 

• Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). 

• Zawierać, co najmniej cenę netto. 

• Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych 
wymaganiach zgodnie z punktem 1.1 z części II (o ile są wymagane). 

• Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane) 

• Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 30 08 2017 E 

 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty  
z przyczyn formalnych. 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 

• złożenie oferty w terminie; 

• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV; 

• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami  
 

 

2. Kryterium oceny ofert: 

• Cena 100% 
3. Sposób dokonywania oceny: 

 

• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami 
zapytania.  

 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający 
powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku 
rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
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Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny 
zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):  

• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;  

• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;  

• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt. 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub 
podpisania umowy).   

 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 13.09.2017 r. godz. 23.59 CET. 
2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. 
Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków w terminie podanym w pkt. 1, część VII. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

• http://www.selvita.com/pl/ 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta na adres e-mail wskazany w ofercie. 

 
IX. ZAWARCIE UMOWY 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy lub 
niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli 
taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert.  
 
X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do 
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie 
odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane 

http://www.selvita.com/pl/
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oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są 
mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: 

• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, 
zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, 
zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 
 

Dodatkowych informacji udziela Karina Pochlopień pod adresem email: tenders@selvita.com 
 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

•  uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

•  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

•  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

•  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tenders@selvita.com
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 30 08 2017 E - Arkusz zgodność ze specyfikacją  

 
Parametry wymagane (TAK/NIE) 

Opis parametrów 
oferowanych 

 Pipety jednokanałowe, automatyczne zmiennoobjętościowe:   

 3-pak zawierający pipety o pojemnościach: 0.5-10 µL, 10-100 µL, 100-1 
000 µL 

  

 3-pak zawierający pipety o pojemnościach: 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1 000 
µL   

  

 Statyw karuzelowy   

1. Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety.   

2. Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek.   

3. 
Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 
zakresu końcówki. 

  

4. Autoklawowalna w całości.    

5. 
Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej 
objętości.  

  

6. Pieczęć kalibracyjna, informująca o stanie kalibracji.    

7. Możliwość re-kalibracji.    

8. 
Dodatkowa regulacja umożliwiająca łatwe przestawienie na ciecz inną niż 
woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych.  

  

9. Certyfikat CE.   

10. Dokument potwierdzający zgodność produktu z dyrektywą 98/79/WE.   

11. 
Regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy w skali -8 do 
+8 oraz blokada uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety. 

  

12. Gwarancja minimum 36 miesięcy.   

13. Statyw karuzelowy z 6 uchwytami   

 
Pipeta 8- kanałowa, automatyczna, ze zrzutnikiem końcówek, 
zmiennoobjętościowa o zakresie: 0,5-10 μL 

  

1. autoklawowalna w całości   

2. oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek   

3. indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym   

4. możliwość rekalibracji   

5. Certyfikat CE oraz potwierdzona zgodność z dyrektywą 98/78/WE   

6. każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety   

7. 
możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych 
kanałów 
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8. 
pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z 
płytek 6-cio dołkowych 

  

9. 

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 

  

10. 

dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 
cieczy z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i 
rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień 
fabrycznych 

  

11. 
barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 
zakresu końcówki 

  

12. 5 lat gwarancji na pierścień mocujący   

 

Personal Vortex (2szt.)- urządzenie umożliwiające łagodne oraz 
energiczne mieszanie cieczy oraz zawiesiny komórek w probówkach, np. 
V-1 plus 

  

1. 
Urządzenie wyposażone w pojedynczą podstawkę umożliwiającą 
mieszanie cieczy w probówkach o objętości 1,5ml do 50ml 

  

2. 

2 tryby pracy: mieszanie ciągłe i mieszanie przerywane (tryb mieszania 
przerywanego jest aktywowany poprzez dociśnięcia probówki do 
podstawki) 

  

3. Prędkość obrotowa: 750 do 3000 obr/min   

 Pozostałe wymagania 
  

A. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – max. 28 dni kalendarzowych  
-  

B. Termin ważności oferty – min. do 13.10.2017;  
-  

C. Termin płatności – min. 30 dni od daty wystawienia faktury; 
-  

 

 


