Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu nr 01/06/2022 z dnia 13.06.2022 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem Formularza Ofertowego.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Lp.

Nazwa przedmiotu / parametry wymagane

1

2

Przeprowadzenie analiz apoptozy/nekrozy za pomocą cytometru przepływowego mających
na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii
probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego
i biomasy arthrospira platensis (spiruliny)”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analiz apoptozy/nekrozy za
pomocą cytometr u pr zepływoweg o mających na celu opracowanie innowacyjnej linii
kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i
biomasy arthrospira platensis (spiruliny).
Przeprowadzenie badań cytometrycznych.

1

Lp

Nazwa analizy

1

Przygotowanie próbek do analiz cytometrycznych z hodowli
komórek skóry (keratynocytów oraz melanocytów)

2

Przeprowadzenie 432 testów apoptozy/nekrozy komórek
skóry (keratynocytów oraz melanocytów) poddanych
działaniu 4 kosmetyków (każdy z nich dodawany jest w 3
wariantach ze względu na 3 różne szczepy probiotyczne), w
tym zakup niezbędnych odczynników do przeprowadzenia
testów (Badania cytometryczne prowadzone w oparciu o
zestawy do cytometrii zawierające jodek propydyny i
aneksynę)

Wyniki przedstawione jako raport zawierający wydruk z
cytometru przepływowego, z analizą statystyczną
otrzymanych danych oraz wnioskami dotyczącymi
toksyczności,
Końcowa data realizacji to 31 lipiec 2022 r.
4

2. Termin wykonania zamówienia: 31 lipiec 2022 r.
3. Opis wymogów, jakie będzie musiał spełniać ewentualny Podwykonawca:
W okresie wykonywania zlecenia Podwykonawca będzie dysponował potencjałem
technicznym oraz odpowiednią infrastrukturą, w tym: laboratorium z komorą laminarną do
przygotowania próbek z hodowli komórkowych, cytometrem przepływowym. Ponadto

1

podwykonawca dysponuje personelem, który posiada wykształcenie w kierunku biologii,
biotechnologii lub kierunków pokrewnych i posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia
analiz cytometrycznych.

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
TAK - Spełnia
warunki
zamówienia*
Lp

Nazwa parametru wymaganego
NIE - Nie spełnia
warunków
zamówienia*

1

2

3

Parametry
oferowane**

4

Przeprowadzenie analiz cytometrycznych (test
apoptozy/nekrozy) mających na celu określenie wpływu
kosmetyków na komórki skóry (keratynocyty/melanocyty)
przez wykonawcę spełniającego poniższe warunki:

1

Podwykonawca:
1) dysponuje personelem, który posiada wykształcenie w
kierunku biologii, biotechnologii lub pokrewnych
kierunków;
2) personel podwykonawcy posiada doświadczenie z
zakresu prowadzenia analiz cytometrycznych;
3) wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji
systemowej, odpowiednich umów i zawartych
porozumień na potrzeby audytów wykonywanych przez
zamawiającego (co najmniej jeden audyt w roku);
4) w okresie wykonywania zlecenia będzie dysponował
potencjałem technicznym i odpowiednią infrastrukturą,
w tym:
• Pracownią molekularną wyposażoną w sprzęt i
urządzenia w zakresie co najmniej takim jak poniżej:
- komora laminarna do przygotownia próbek ,
- min. 2 miniwirówki,
- wytrząsarka typu worteks,
- cytometr,
- pipety automatyczne,
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*podkreślić właściwe
**wypełnić dla tych parametrów, które są lepsze niż wymaga Zamawiający
UWAGA
Wykonawca ma prawo do zaproponowania innego przedmiotu (zamiennika), o ile posiada on, co najmniej parametry
przedmiotu wymienionego w kolumnie 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Kolumna 4 Formularza Ofertowego wypełniania jest przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku zaoferowania lepszych
parametrów funkcjonalno-użytkowych, technicznych niż parametry stanowiące minimum techniczne i jakościowe oczekiwane
przez Zamawiającego podane w kolumnie 2 SWZ. Niewypełnienie niniejszej kolumny jest równoznaczne z tym, że Wykonawca
oferuje przedmiot zamówienia o parametrach tożsamych z parametrami Zamawiającego, czego potwierdzeniem jest deklaracja
w kolumnie 3 Formularza Ofertowego.

Oferta cenowa
Cena za wykonanie całego Przedmiotu Zamówienia:
Cena netto ..............................................................................................................................

Cena brutto ............................................................................................................................

Wartość VAT ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................
Oferent (data, pieczęć i podpis)
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