Macierzysz, dnia 2016-12-22

ZAPYTANIE OFERTOWE
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

Przedmiot zamówienia:
L.p. Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Kolba miarowa, klasa A, poj. 5ml

20 szt.

2.

Kolba miarowa, klasa A, poj. 10 ml

20 szt.

3.

Vialki chromatograficzne, crimp vial

2 op.

4.

Kapsle do vialek chromatograficznych, crimp caps

2 op.

5.

Kapslownica, rozmiar zacisku 11mm

1 szt.

6.

Dekapslownica, rozmiar zacisku 11mm

1 szt.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
L.p. Przedmiot zamówienia
1.

Kolba miarowa, klasa A, poj. 5ml

2.

Kolba miarowa, klasa A, poj. 10ml

3.

Vialki chromatograficzne,
crimp vial

4.

Kapsle na vialki
chromatograficzne, crimp caps

5.

Kapslownica,
rozmiar zacisku 11mm

6.

Dekapslownica,
rozmiar zacisku 11mm

Opis przedmiotu zamówienia
Kolba pomiarowa, pojemność 5ml Duran, trapezowa, klasa A, szlif NS 7/16
niebieska, z korkiem z PP, zaświadczona zgodność z certyfikatem
Kolba pomiarowa, pojemność 10ml Duran, klasa A, szlif NS, 10/15
niebieska, z korkiem z PP, zaświadczona zgodność z certyfikatem
Przeźroczyste szklane vialki z krótką szyjką i płaskim dnem, o wymiarach
12x32 mm i pojemności 1,5 ml, zaciskane kapslem, crimp vial. Przeznaczone
do autosamplera Pakowane po 100 sztuk.
Srebrne aluminiowe kapsle na vialki, crimp caps, o wymiarach 11mm, septa
silikon biały/PTFE czerwony. Dopasowane do vialek z poz.3. Opakowanie
100 sztuk.
Ergonomiczna, manualna, kapslownica z lakierowaną powierzchnia, odporna
chemiczne, do zamykania kapsli aluminiowych, Posiadająca hartowane
szczeki zaciskowe z regulowaną wysokością o rozmiarze 11mm.
Ergonomiczna, manualna, dekapslownica z lakierowaną powierzchnia,
odporna chemiczne, do otwierania kapsli aluminiowych. Posiadająca
hartowane szczeki zaciskowe o rozmiarze 11mm.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Firma spółki:
Siedziba i adres spółki:
Adres do korespondencji:
Sąd Rejestrowy:
Kapitał zakładowy:

BIOTON Spółka Akcyjna (w skrócie: BIOTON S.A.)
REGON: 001384592
ul. Starościńska 5, 02–516 Warszawa
NIP: 521-008-25-73
Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05–850 Ożarów Mazowiecki, Tel.: (+22) 721 40 00, Fax:(+22) 721 13 33
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000214072
1.717.284.000,00 PLN (kapitał wpłacony: 1.717.284.000,00 PLN)

 Wymagany maksymalny termin realizacji: 4 tygodni
 Miejsce: Macierzysz
Opis sposobu przygotowania oferty:
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,
Warunki płatności i dostawy:
 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.
Sposób oceny oferty:
Firma BIOTON S.A. dokona oceny otrzymanych ofert kierując się następującymi kryteriami:
1. Jakość zaoferowanych produktów, w tym okres ważności,
2. Cena wraz z warunkami płatności,
3. Czas dostawy oferowanych produktów lub usług,
4. Doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
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.
Wymagania stawiane oferentowi:
Oferent musi wykazywać się doświadczeniem w zakresie przechowywania i dostarczania elementów wyposażenia
laboratorium oraz zapewnianiu odpowiednich warunków ich transportu.

Miejsce składania ofert:
Miejsce: Macierzysz, ul. Poznańska 12 05-850 Ożarów Mazowiecki
Osoba kontaktowa (adres e-mail, nr telefonu): Robert Wysokiński ,wysokinskir@bioton.pl, (22) 721 40 35
Sposób: forma elektroniczna
Termin składania ofert: 10.01.2017

Firma spółki:
Siedziba i adres spółki:
Adres do korespondencji:
Sąd Rejestrowy:
Kapitał zakładowy:

BIOTON Spółka Akcyjna (w skrócie: BIOTON S.A.)
REGON: 001384592
ul. Starościńska 5, 02–516 Warszawa
NIP: 521-008-25-73
Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05–850 Ożarów Mazowiecki, Tel.: (+22) 721 40 00, Fax:(+22) 721 13 33
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000214072
1.717.284.000,00 PLN (kapitał wpłacony: 1.717.284.000,00 PLN)

