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Kraków, dn. 11.01.2018 r. 

Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2018 
  na zakup podłoży bakteriologicznych 
w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach Programu Sektorowego INNOMED  
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014) 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna 

Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków 

NIP 6750005418 , REGON 000288024, KRS 0000080810  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podłoży bakteriologicznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia są: 

a) Agar NZCYM, płytka plastikowa, Ø 90 mm, 25 ml podłoża wylewanego na płytkę – 5 000 sztuk płytek, 

2.2. Parametry graniczne dla podłoży  

a) dla każdej partii podłoży Zamawiający wymaga (zgodnie z normą ISO 7218 oraz ISO 17025) przedstawienia 

Certyfikatu Kontroli Jakości każdej partii produktów (świadectwa kontroli jakości), zawierającego: 

 nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, 

 skład pożywki, 

 ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność, 

 charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z informacją 

dotyczącą spełnienie kryteriów akceptacji dot. żyzności podłoża, 

 warunki przechowywania pożywki.   

b) nadruk na płytce zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności podłoża,  

c) dostarczane podłoża będą musiały posiadać min. 6 tygodni terminu ważności (minimalny okres  

przydatności do użycia od momentu dostawy),  

3. Informacja dotycząca dostaw 

3.1. Zamawiający zastrzega sobie sposób dostarczenia materiałów – materiały dostarczane do siedziby   
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Zamawiającego wg harmonogramu przesłanego Dostawcy obejmującego kilkumiesięczne zapotrzebowanie na 

podłoża bakteriologiczne.  Dokładne ustalenia w tym zakresie zostaną sprecyzowane w Umowie na dostawę 

podłoży bakteriologicznych.  

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia Podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wg harmonogramu przesłanego przez Zamawiającego.  

Prognozowany czas realizacji zamówienia: do końca 2018 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być: 

a) posiadać datę sporządzenia,  

b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 17.01.2018 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

magdalena.sprynca@biomed.pl , faksem na nr 012 37 69 205,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na  adres: Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków do dnia 17.01.2018 r. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.01.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

rozesłany do Oferentów, zamieszczony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biomed.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (tj. na tablicy 

informacyjnej przy Portierni).  

 

 

 

http://www.biomed.pl/
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VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1. Cena zamówienia – 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego i ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Spryńca pod numerem telefonu +48 12 37 69 541 oraz adresem 

email: magdalena.sprynca@biomed.pl 

 

 
 
 


