Macierzysz, dnia 2018-04-19
ZAPYTANIE OFERTOWE 74/04/2018
Zamawiający:
Nazwa /firma/:

BIOTON S.A.

Adres /siedziba/:

ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP:

521-008-25-73

Regon:

001384592

Tel.:

(+22) 721 40 00

Fax:

(+22) 721 13 33

Zakup/Usługa realizowane w ramach projektu pt. :
„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długo działających analogów insuliny
mających zastosowanie w terapii cukrzycy” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacje o ogłoszeniu:
Tytuł zamówienia (*wymagane): Dostawa produktów insulinowych z substancją czynną insuliną lispro
(firmy Eli Lilly) lub insuliną glargine (firmy Sanofi-Aventis).
Termin składania ofert (*wymagane)
Do 03.05.2018
Nazwa zamawiającego (beneficjenta)
BIOTON S.A.
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)
Sposób składania ofert: email, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (dane w nagłówku
niniejszego pisma ogłoszenia – w przypadku składania ofert osobiście lub pocztą lub kurierem termin
zostanie dotrzymany pod warunkiem doręczenia do siedziby Zamawiającego.
Termin składania ofert: 3 maja 2018 r.
Warunki dostawy – siedziba Zamawiającego: DAP (wg nomenklatury Incoterms)
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Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: wysokinskir@bioton.pl, cierpialp@bioton.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia (*wymagane): Patrycja Cierpiał- Szuster, Robert Wysokiński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: + 48 22 721 4047,
+48 510 024 539, +48 22 721 4035, +48 510 024 435
Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane): Przedmiotem zamówienia jest dostawa
produktów insulinowych z substancją czynną insuliną lispro lub insuliną glargine.
Kategoria ogłoszenia: dostawy
Podkategoria ogłoszenia: ─
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo
Wszystkie województwa
Powiat
Wszystkie powiaty: Powiat Zachodni, Ożarów Mazowiecki
Miejscowość : Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia (*wymagane)
Zakup/Usługa realizowane w ramach projektu pt. :
„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długo działających analogów insuliny
mających zastosowanie w terapii cukrzycy” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia (*wymagane)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów insulinowych z substancją czynną insuliną lispro lub
insuliną glargine.
Kod CPV (*wymagane) : 33615100-5
Nazwa kodu CPV: Insulina
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Przedmiot zamówienia:
Nazwa Produktu
Humalog
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50
Lantus
Humalog
Humalog Mix 25

100 IU/mL
100 IU/mL
100 IU/mL
100 IU/mL
100 IU/mL
100 IU/mL

Humalog Mix 50
100 IU/mL
Lantus
100 IU/mL
*Ilość opakowań zależna od celu badania

Ilość serii
produktu

Opakowanie
zbiorcze

Ilość opakowań
dla pojedynczej
serii produktu*

Producent

wkład
wkład
wkład
wkład
fiolka
fiolka

5 wkładów po 3 ml
5 wkładów po 3 ml
5 wkładów po 3 ml
5 wkładów po 3 ml
1fiolka
1fiolka

45-50
40-55
40-55
30-45
250-300
250-320

Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Sanofi-Aventis
Eli Lilly
Eli Lilly

6
6
6
6
6
6

fiolka
fiolka

1fiolka
1 fiolka

250-320
150 -180

Eli Lilly
Sanofi-Aventis

6
6

Opakowanie
bezpośrednie

Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane)
Produkty

Termin
dostawy

Humalog 100 IU/mL
Humalog Mix 25
100 IU/mL
Humalog Mix 50
100 IU/mL
Lantus 100 IU/mL
Humalog 100 IU/mL
Humalog Mix 25
100 IU/mL
Humalog Mix 50
100 IU/mL
Lantus 100 IU/mL
Humalog 100 IU/mL
Humalog Mix 25
100 IU/mL
Humalog Mix 50
100 IU/mL
Lantus 100 IU/mL
Humalog 100 IU/mL
Humalog Mix 25
100 IU/mL
Humalog Mix 50
100 IU/mL
Lantus 100 IU/mL
Humalog 100 IU/mL
Humalog Mix 25
100 IU/mL
Humalog Mix 50
100 IU/mL
Lantus 100 IU/mL

II Q 2018

III Q
2018

IV Q
2018

I Q 2019

II Q 2019

Opakowanie zbiorcze - wkłady
Ilość opakowań dla pojedynczej
Ilość serii
serii produktu
1
45

Ilość
serii
1

Opakowanie zbiorcze -fiolka
Ilość opakowań dla pojedynczej
serii produktu
250

1

50

1

250

1

50

1

250

1
1
1

30
45
50

1
1
1

150
250
250

1

50

1

250

1
2
2

30
50
55

1
2
2

150
300
320

2

55

2

320

2
2
2

45
50
55

2
2
2

180
300
320

2

55

2

320

2
1
1

45
45
50

2
1
1

180
250
250

1

50

1

250

1

30

1

150
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Kryterium:
Lp. Wymagania
1.

Produkt leczniczy z jak najdłuższą datą ważności.

2.

Dostawa po 6 serii dla każdego z typów produktu.

3.

Ilość opakowań danej serii produktu zależna od celu badania.

4.

Jedna seria każdego typu produktu, opakowanie zewnętrzne – Pen. Pozostałe 5 serii,
opakowane zewnętrzne - 5 wkładów x 3 ml.

5.

Produkt leczniczy przechowywany i transportowany zgodnie z określonymi
warunkami: temp.5± 3°C.

Do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia/umowy z koniecznością realizacji dostaw we wskazanych
przez zamawiającego terminach: maj 2018 - czerwiec 2019 (zgodnie z tabelą).
Miejsce: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki – Laboratorium Formy Leku
Warunki udziału w postępowaniu
Warunki udziału w postępowaniu
Oferta musi zawierać:
 Pełną nazwę oferenta,
 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 Termin ważności oferty,
 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami
firmowymi,
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zarejestrowany podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Wartość przedmiotu dostawy powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent jest
zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Cena uwzględnia przedmiot zamówienia spełniający opisane wymagania oraz zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia (w tym koszty dostawy);
Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia
i podpisany przez pracownika Zamawiającego upoważnionego do dokonania takiej czynności.
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Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy w ciągu 45 dni po otrzymaniu faktury VAT / rachunku.
Warunki zmiany umowy
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 oraz od których otrzymano ofertę 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 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 produktu z opisem przedmiotu zamówienia;
występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w
zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela:
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Nie dotyczy
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane)
Firma BIOTON S.A. dokona oceny otrzymanych ofert kierując się następującymi kryteriami:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
złożenie oferty w terminie;
przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi;
zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi.
2. Kryterium oceny ofert:
Cena za 1 kg wartości netto: 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 kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną
wezwani do ponownego przedstawienia cen.
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.
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W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wyselekcjonowany dostawca. BIOTON S.A. może zwrócić się
do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkania w siedzibie firmy celem wyjaśnienie ewentualnych
niejasności dotyczących przedmiotu zamówienia.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:
 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 zasadą uczciwej konkurencji,
 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
Wykluczenia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*.
* 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.
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