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Wrocław, dnia 27.05.2020

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka
wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek
macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego”,
realizowanego w ramach Działania 1.1 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020

Numer: LL/18/20

„Ocena aktywności antyproliferacyjnej in vitro małocząsteczkowych związków chemicznych
w ludzkich liniach nowotworowych”
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Captor Therapeutics S.A.
ul. Duńska 11
54-427 Wrocław
NIP 8943071259
I.2. Kod CPV dotyczący przedmiotu zamówienia
CPV: 73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
Podstawą wszczęcia nieniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
22 sierpnia 2019 roku.
II.2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie testów proliferacji in vitro z wykorzystaniem panelu
co najmniej 80 ludzkich linii komórek nowotworowych.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Ocena aktywności antyproliferacyjnej in vitro
małocząsteczkowych związków chemicznych w ludzkich liniach nowotworowych”.
Tytuł projektu: „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego,
pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną
degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego”.
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II.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie testów proliferacji in vitro z wykorzystaniem panelu
co najmniej 80 ludzkich linii komórek nowotworowych, reprezentujacych co najmniej 17 różnych
typów nowotworów w tym: raka piersi, płuc, jajnika, raka wątroby jak również nowotworów krwi.
Dodatkowo panel ten musi zawierać następujące linie: A549, C33A, HepG2, NCIH292, Hs578T, JAR,
JEG3, K562, MCF-7, THP-1, MV4-11 i PBMC (od zdrowych dawców). Linie komórkowe muszą
pochodzić z certifikowanych banków takich jak ATCC lub DSMZ, a ich stabilność i tożsamość musi
rutynowo być sprawdzana metodą STR.
Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia testów proliferacji na więcej niż 80 ludzkich
liniach komórek nowotworowych; tym samym Oferent musi dysponować co najmniej 90 ludzkimi
liniami komórek nowotworowych.
Oferowana usługa powinna obejmować testowanie 10 związków, w co najmniej 3 stężeniach
(wybrane z zakresu 10 – 0,1 uM). Surowe dane należy znormalizować do kontroli (komórki
traktowane DMSO).
Usługa powinna pozwolić na wybór czasu trwania traktowania związkami i pozwolić na wybór punktu
pomiarowego pomiędzy 72 a 120 godzin. Szczegóły dotyczące czasu trwania traktowania związkami
zostaną ustalone na etapie zlecenia.
Koszt usługi obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem
zamówienia, w tym koszty odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu, wynagrodzeń, dostaw,
opracowania raportów, przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wyników
zrealizowanych badań, zezwoleń/ pozwoleń wymaganych do realizacji usługi.
Metoda badania
Pomiar proliferacji lub/i żywotności komórek powinien zostać przeprowadzony z wykorzystaniem
jednej z poniższych metod:
 pomiar wiązania białek komórkowych Sulforodaminą B (test SBR)
 oznaczenia liczby komórek poprzez wybarwienie jąder komórekowych DAPI
 oznaczenia żywotności komórek poprzez ocenę ich zdolności do redukcji resazuryny do
rezorufiny
Zatwierdzenie zlecenia do realizacji
Zamawiający zatwierdzi dane zlecenie do realizacji po obustronnym ustaleniu warunków badania
(linie komórkowe, czas trwania itp.).
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Raportowanie
Oferent przygotuje i przekaże Zamawiającemu (w wersji elektronicznej i/lub papierowej
z wykorzystaniem papieru pochodzącego z recyklingu) sumaryczny raport końcowy zawierający m.in.
szczegółowy opis testu i wyniki.
Komunikacja między stronami
Oferent wyznaczy osobę kontaktową odpowiedzialną za koordynację współpracy.
Na życzenie Zmawiającego, Oferent umożliwi komunikację w formie telekonferencji zapowiedzianej
z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych.
Czas realizacji usługi:
Usługa powinna zostać zrealizowana nie później niż 5 tygodni od podpisania umowy i przekazania
związków; raport z przeprowadzonych badań wraz z wynikami powinien być dostarczony do
Zamawiającego do 2 tygodni od zakończenia testów (usługi).
II.2.2. Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 60 dni.
II.3. Wymagania dotyczące Oferentów
1. Oferenci posiadają uprawnienia/ niezbędne zezwolenia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania
działalności objętej zamówieniem.
2. Oferent zaangażuje na potrzeby realizacji usługi zespół specjalistów posiadających niezbędną
wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usługi.
3. Oferent potwierdzi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług badawczych w
zakresie oceny aktywności antyproliferacyjnej in vitro małocząsteczkowych związków
chemicznych w ludzkich liniach nowotworowych dla partnerów z przemysłu farmaceutycznego.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) 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.
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Oferty, które nie spełnią warunków opisanych w punkcie II.3 zostaną wykluczone z postępowania.

II.4. Składanie ofert
II.4.1. Wymagania podstawowe
1.
2.
3.
4.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

II.4.2. Forma oferty
1.
2.
3.
4.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim i mieć formę pisemną.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Pożądane jest ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz parafowanie ich przez osoby
upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.

II.4.3. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Oferenta). Dopuszcza się złożenie dokumentu w formie wydruku ze strony
internetowej.
2. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
do reprezentacji Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym
Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo może być przedstawione w oryginale lub kopii.
3. Podpisane przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione załączniki:
a) załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami dotyczącymi Oferenta,
b) załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.
II.4.4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1.
2.

Oferty należy złożyć do 30.06.2020 do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć wybierając jeden z poniższych sposobów:
a) osobiście lub drogą pocztową
w wersji papierowej, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą
należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………..
Oferta w postępowaniu nr LL/18/20
„Ocena aktywności antyproliferacyjnej in vitro małocząsteczkowych związków
chemicznych w ludzkich liniach nowotworowych”
Nie otwierać przed dniem: 30.06.2020 r. godz. 10:00.
w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław. Biuro
Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu
oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
b) elektronicznie na adres email: pmo@captortherapeutics.com
w formie skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami; w tytule maila należy wpisać
„Zapytanie ofertowe nr LL/18/20. NIE OTWIERAĆ”.
3. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia
oferty do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2a powyżej / data wpływu na adres
poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2b powyżej.
II.5 Tryb oceny ofert
1.
2.

3.

Zamawiający bada czy oferty spełniają warunki formalne. Oferty nie spełniające warunków
formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
Zamawiający ocenia oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty zostaną
przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty upływu terminu
składania ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia do Oferentów
o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia o których mowa w punkcie II.5.3, II.5.4, termin
dokonania oceny ofert przedłuża się o termin wskazany na udzielenie odpowiedzi przez Oferenta
ujęty w punkcie II.5.5.
Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
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4.
5.
6.
7.

Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Dla udzielenia odpowiedzi, związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od
dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert zgodnie z zasadą
konkurencyjności, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej
oferty
oraz
opublikuje
wyniki
w
Bazie
Konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

II.6. Odrzucenie oferty, wykluczenie Oferenta
1.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o nieuczciwej konkurencji,
c) Oferent nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
d) została złożona przez Oferenta nie spełniającego kryteriów tego postępowania lub przez
Oferenta wykluczonego,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub
posługiwali
się
w
celu
sporządzenia
oferty
osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
c) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d) są powiązani osobowo lub kapitałowo w stosunku do Zamawiającego.
Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn,
i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Oferentów, którzy
złożyli Oferty.
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II.7. Kryteria oceny ofert
1. Ocena formalna zostanie dokonana na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.2.3, II.3 i II.4. Oferty, które
nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.2.3, II.3 i II.4. zostaną odrzucone.
2.

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następującego
kryterium:
Cena: waga 100%
Liczba punktów za kryterium cena zostanie obliczona w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch
miejsc po przecinku):
Liczba pkt. =

cena oferowana minimalna netto
x 100 pkt.
cena oferty badanej netto

gdzie,
cena oferowana zostanie obliczona jako suma: oferowana cena NETTO1 + oferowana cena
NETTO2 (wg Załącznika 1).
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
3.

4.

Ocenie będzie podlegała cena oferty netto w walucie polski złoty (PLN). W przypadku ofert
złożonych w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia walut zostanie zastosowany średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z dnia składania ofert, tj. 30.06.2020, z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do
2 miejsc po przecinku.
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020, Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania
1.2 „Sektorowe programy B+R”.
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III.2. Formy komunikacji
1. Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem ofert lub udzielaniem
odpowiedzi na zapytania do złożonych ofert musi być doręczona do Biura Projektu
Zamawiającego na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
k.kuzniarz@captortherapeutics.com
2. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach
publicznych.
3. Treść Zapytania ofertowego jest dostępna w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego: ul. Duńska
11, 54-427 Wrocław, a także w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Pytania formalne i techniczne należy kierować do Pani Katarzyny Zielińskiej-Kuźniarz na adres
k.kuzniarz@captortherapeutics.com. Na pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą
mailową w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zapytania, pod warunkiem, że pytania
wpłyną nie później niż na 3 dni robocze przed datą złożenia ofert.
5. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków
zamówienia, wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy jakie
zostały podane przy składaniu ofert, a ponadto pytania i odpowiedzi oraz zmiany warunków
zamówienia zostaną udostępnione w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego pod adresem: ul.
Duńska 11, 54-427 Wrocław, a także w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. W takiej
sytuacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
III.3. Termin realizacji umowy
Usługa powinna zostać zrealizowana nie później niż 5 tygodni od podpisania umowy i przekazania
związków; raport z przeprowadzonych badań wraz z wynikami powinien być dostarczony do
Zamawiającego do 2 tygodni od zakończenia testów (usługi).
III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy
1.
2.
3.

Po zakończeniu i upublicznieniu wyników postępowania ofertowego, Zamawiający
i Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, podpiszą stosowną Umowę o współpracy.
Umowa określa, że Oferent nie będzie sobie rościł żadnych praw własności intelektualnej
do przekazanych przez Zamawiającego związków oraz uzyskanych wyników badań i prawa
własności intelektualnej pozostaną wyłącznie dla Zamawiającego.
Oferentowi nie przysługuje żadne prawo do ujawniania stronom trzecim, oraz do
wykorzystywania, w tym publikowania uzyskanych w ramach usługi informacji oraz wyników
badań. Oferent zobowiąże się zawrzeć umowę, wg której - w przypadku wykorzystania do celów
własnych lub ujawnienia stronie trzeciej danych będących przedmiotem zamówienia lub
wyników badań uzyskanych w ramach usługi - poniesie karę finansową (odszkodowanie) na rzecz
Zamawiającego.
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4.

5.
6.
7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wstrzymania przez Instytucję
Pośredniczącą dofinansowania projektu.
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta lub gdy zajdą okoliczności, za które
strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
specyfikacją zamówienia.
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Załącznik nr 2
…………………………………….……
(miejscowość i data)

…………………………………….……
(nazwa i adres Oferenta)

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż Oferent składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Oferentem a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia w postępowaniu:
LL/18/20 pt.: „Ocena aktywności antyproliferacyjnej in vitro małocząsteczkowych związków
chemicznych w ludzkich liniach nowotworowych” polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

dnia __ __ 2020 roku

________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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