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znak sprawy: IF/ZNP-07/2018 
Kraków, 9 kwietnia 2018 r. 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
na zakup i dostawę urządzenia do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją produktu w 

czasie rzeczywistym wraz z fluorymetrem stacjonarnym do Instytutu Farmakologii Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 

2016/21/B/NZ4/00203, pn. „Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik zwiększający 
ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa – przedkliniczne badania behawioralne i 

neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów” 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

 
 

POSTĘPOWANIE 
w sprawie udzielenia zamówienia 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
 
 
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy. 
 
 
Zamawiający: 
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk 
ul. Smętna 12 
31-343 Kraków 
 
 
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 zaprasza do 
złożenia oferty na zakup i dostawę urządzenia do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją 
produktu w czasie rzeczywistym wraz z fluorymetrem stacjonarnym do Instytutu Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 
2016/21/B/NZ4/00203, pn. „Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik zwiększający 
ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa – przedkliniczne badania behawioralne i 
neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów” 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia do przeprowadzania reakcji PCR z 
detekcją produktu w czasie rzeczywistym wraz z fluorymetrem stacjonarnym, zwanego dalej 
aparaturą, do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 
w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 2016/21/B/NZ4/00203, pn. „Dieta matki w czasie ciąży i 
karmienia jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa – 
przedkliniczne badania behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów 
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melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów” finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatury, o parametrach i składającej się z: 
Urządzenie do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją produktu w czasie rzeczywistym 
wraz z fluorymetrem stacjonarnym: 
- co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym, 
- możliwość analizy sygnałów popularnych barwników takich jak: FAM, VIC, ROX, 
- wyposażenie w dotykowy panel sterujący, 
- blok grzejny w formacie 96-cio dołkowej płytki, z możliwością przeprowadzania reakcji w 
pojedynczych probówkach oraz paskach, objętość dołka 0,1 ml, 
- blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3-ech niezależnych bloków grzejnych, 
- czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu, 
- możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR jako 
pasywnej kontroli wewnętrznej, 
- aparat dostarczany wraz ze stacją roboczą w postaci komputera, monitora, myszki, 
klawiatury, oprogramowania typu MS Windows, 
- aparat dostarczony wraz z zasilaczem awaryjnym (UPS), 
- blok grzejny pracujący w wersji standardowej (czas reakcji 2h) oraz Fast (czas reakcji ~ 40 
min.), 
- aparat dostarczony wraz z fluorymetrem stacjonarnym do ilościowego mierzenia zawartości 
DNA, RNA oraz białek. 

 
Tam, gdzie Zamawiający użył nazw własnych, znaków lub pochodzenia z uwagi, że nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 

 
Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć charakterystykę, specyfikację 
oferowanej aparatury (w języku polskim lub angielskim). 

 
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie aparatury równoważnej, 
Wykonawca powinien wykazać, że oferowana przez niego aparatura spełnia wymagania i 
parametry określone przez Zamawiającego. 

 
Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy: 
1) dostawa ma być zrealizowana do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez 

Zamawiającego wskazanego, i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
2) instalacja aparatury w siedzibie Zamawiającego wraz z jej uruchomieniem, 
3) przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

aparatury, 
4) czas reakcji na zgłoszoną awarię lub usterkę nie może być dłuższy niż 48 godzin, 
5) czas usunięcia zgłoszonej awarii lub usterki nie może być dłuższy niż 21 dni, 
6) okres gwarancji na aparaturę ma wynosić – 24 miesiące, 
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla 

każdej części aparatury w języku polskim lub angielskim, 
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8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną licencję dla każdego dostarczonego 
oprogramowania. 

 
II. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) Wypełniony i podpisany Załącznik 1 do Zaproszenia – specyfikacja asortymentowo-
cenowa, 

3) Wypełniony i podpisany Załącznik 2 do Zaproszenia – formularz ofertowy. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis 
lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna). 
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty 
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 
Cena oferty (obliczona zgodnie z opisem w części VIII Zaproszenia), powinna być podana 
przez Wykonawcę w ofercie, którą składa. 
Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące 
ofertę. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań 
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej lub sporządzić w formie pisemnej i umieścić w 
jednym nieprzejrzystym opakowaniu, oznaczonym: 
INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ul. Smętna 12, 
31-343 Kraków 
znak sprawy: IF/ZNP-07/2018 
OFERTA 
na „Zakup i dostawa urządzenia do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją produktu 
w czasie rzeczywistym wraz z fluorymetrem stacjonarnym do Instytutu Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 
11 nr 2016/21/B/NZ4/00203, pn. „Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik 
zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa – przedkliniczne badania 
behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych typu 4 w 
mózgu u szczurów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki”. 
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V. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Pani Magdalena Hubalewska-
Mazgaj, tel.: 12 662 32 93, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę (wraz z charakterystyką, specyfikacją oferowanej aparatury) należy przesłać w formie 
elektronicznej na adres e-mailowy: hubalew@if-pan.krakow.pl lub złożyć w Instytucie 
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Smętna 12, Dział Administracji 
(parter), w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r., co oznacza, że z upływem powyższego 
terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. 
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane przez 
Zamawiającego. 

 
VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty 
(brutto). 

 
Oferta, której cena brutto będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Wykonawca, który składa ofertę powinien podać: 
cenę brutto (jako sumę cen wszystkich urządzeń wchodzących w skład aparatury), 
oraz podatek od towarów i usług (VAT). 

 
Cena oferty powinna zostać podana w złotych. 

 
Wszystkie ceny i kwoty oferty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza. 

 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towarów, których 
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część VII 
Zaproszenia). 

 
Cena oferty (brutto) będzie ceną ryczałtową, tzn. ceną za wykonanie całości zamówienia, tj. 
dostawy wraz z wszelkimi kosztami oraz opłatami wynikającymi z przepisów prawa 
(transportu, celnymi, składowania itp.). 

 
IX. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia 
Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części VI 
Zaproszenia. 

 
XI. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy stanowi Załącznik 3 do Zaproszenia. 
 
 
W załączeniu: 
 Arkusz cenowy stanowiący specyfikację asortymentowo-cenową (Załącznik 1), 
 Formularz ofertowy (Załącznik 2), 
 Wzór umowy (Załącznik 3). 


