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Wrocław, 08.06.2020 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/BIOTTS/2020 

 
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury: zautomatyzowanego systemu do badania dyfuzji 
transdermalnej zaopatrzonego w komory Franza, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój 
transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo 
znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu 
operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
BIOTTS S.A. 
ul. Duńska 7, 54-427 Wrocław 
email: lab@biotts.com   
KRS: 0000738948, NIP: 899 284 73 81, REGON: 369429734 

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  

Kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 
 

III. TRYB ZAMÓWIENIA: 

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem jawności, 

przejrzystości i równego dostępu. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy na każdym 

jego etapie, bez podania przyczyn. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 
5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.  
Zamawiający zamieści informacje o zmianach na swojej stronie internetowej lub poinformuję 
drogą mailową wszystkich potencjalnych Oferentów, do których skierowano zaproszenie do 
składania ofert. 

6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 
7. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 
 

IV. Miejsce i sposób składania ofert: 

1. W formie elektronicznej na adres: 

lab@biotts.com  
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Karolina Urban-Stojanowska 

e-mail: k.urban-stojnowska@biotts.com  
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2. Oferty muszą być ważne, co najmniej 30 dni z możliwością wydłużenia terminu. Oferta musi 
zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Termin składania ofert: 15.06.2020r. godz.23:59 CET 

 
V. CEL ZAMÓWIENIA  

Niniejsza procedura prowadzona jest w celu wyboru Dostawcy apartury: zautomatyzowanego 
systemu do badania dyfuzji transdermalnej zaopatrzonego w komory Franza, w ramach projektu 
pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się 
ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 
 

VI. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatury: zautomatyzowany 
systemy do badania dyfuzji transdermalnej zaopatrzony w komory Franza – 1 zestaw. 
 
Minimalne wymagania techniczne i parametry urządzenia: 

1. System umożliwia Pomiar dyfuzji substancji biologicznie czynnych przez skórę oraz 
membrany syntetyczne 

2. System przepływowy z automatycznym pobieraniem próbek na co najmniej 6 równoległych 
kanałów analitycznych 

3. W skład systemu wchodzą  
a) komory Franza tj. szklane komory dyfuzyjne wertykalne z płaszczem wodnym w ilości co 

najmniej 6 szt. z czego każda z komór: 
- jest komorą typu 3 
- objętość komory receptorowej  min. 5 ml 
- powierzchnia przenikania 0,64 cm2   
- jest komorą receptorowa ze szkła borokrzemowego białego, posiada port in/out  
- jest komorą donorowa szklana bezbarwna 
- posiada połączenie płaskie, krążek dociążający aplikowaną postać leku (szklany lub z 
tworzywa) 
- daje możliwość stosowania membran do 4 mm grubości 
- posiada w komplecie klamrę i mieszadło 

b) 6-stanowiskowe mieszadło magnetyczne do komór dyfuzyjnych z termoizolacyjnymi 
uchwytami z anodyzowanego czarnego aluminium i z podłączeniem do medium 
termostatującego komory testowe 
- szybkość mieszania 500 rpm (±10%) 

c) Termostat recyrkulacyjny medium grzewcze do systemu cel dyfuzyjnych z niezbędnymi 
połączeniami - zakres temperatury od +20 do +150 °C z dokładnością ±1°C 

d) Pompa co najmniej 6-kanałowa umożliwiająca przepływ stały w zakresie 0,0004 do 11 
ml/min 

e) Kolektor próbek umożliwiający automatyczne zbieranie frakcji jednocześnie z 6 komór 
dyfuzyjnych 
- możliwość pobrania co najmniej 18 próbek  
- objętość próbki od 1do 4,5 ml 
- możliwość zaprogramowania co najmniej 18 okien czasowych umożliwiających 
naprzemienne pobieranie próbek i odrzucanie ścieków, programowany zakres czasu 0.1 
do 99.99 min. 
 



 
  

 
 

- 3 - 
Biotts S.A., ul. Duńska 7, 54-427 Wrocław 

 
Projekt pn.: „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo 
znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Dodatkowe wymagania - Okres gwarancji na całość urządzenia min.  12 miesięcy od daty 
uruchomienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dostawa do 8 tygodni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego.  
 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU: 
 

Zamawiający oczekuje od dostawcy dostarczenia urządzenia, montażu, uruchomienia oraz 
instruktażu wdrożeniowego personelu. Ofertowane urządzenie musi spełnić minimalne 
wymagania techniczne i parametry określone w specyfikacji przedmiotu urządzenia. 

 

IX. WARUNKI UMOWY: 
Zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do zapytania. 
 

X. WARUNKI ROZLICZENIA:  
1. Forma rozliczenia:  

Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie faktury forma płatności: przelew. 

 
2. Termin płatność:  

Termin płatności 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie faktury drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie.  

 
 

XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

Oferta przygotowana na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik 1). 

 

XII. OCENA OFERTY/ KRYTERIA OCENY  

 
Kryteria oceny ofert 
1.  Cena – waga kryterium: 100 % (100 pkt.) 

W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
zgodnie ze wzorem: 

Pc = Cmin/Cbadana x 100% 
gdzie: 
Pc –punkty przyznane w kryterium „Cena”  
Cmin - najniższa cena netto  
Cbadana - cena netto badanej oferty 
 

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
W przypadku podania kwoty oferty w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny 
ofert przelicza te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego na dzień ostatecznego terminu składania ofert wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 
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Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą 
ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona  
w ofercie wyrażona w PLN. 

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy, 
według wzoru w Formularzu ofertowym. 

 
 
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby 
Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odmówił podpisania umowy lub gdyby 
podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. 
 

1. Wykluczenia: 
 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 
z Zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą. 

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Na podstawie oświadczenia o braku powiązań w treści 
formularza oferty. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną 
wykluczeni z postępowania. 
 

XI. DODATKOWE INFORMACJE: 
 

1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
2. Procedura nie przewiduje odwołania. 
3. Po otrzymaniu ofert Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 
4. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zapytania. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych ani wariantowych.  
5. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną netto i brutto za całość przedmiotu. Cenę należy 

skalkulować jako cenę obejmującą wszystkie konieczne koszty do wykonania zamówienia na 
podstawie niniejszego postępowania.  

6. W przypadku podania kwoty oferty w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny 
ofert przelicza te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego na dzień ostatecznego terminu składania ofert wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 
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7. Zamawiający dopuszcza oferty sporządzone w języku polskim. 
8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu wywołanym zapytaniem 

ofertowym. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania  

o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez 
uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia 
postępowania.  

10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy  
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą,  
który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów. 

11. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do 
kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 
przeznaczonych na zamówienie. 

13. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów 
od Wykonawców, których treść oferty będzie budziła jakiekolwiek wątpliwości w określonym 
przez Zamawiającego terminie.  W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub 
dokumentów lub gdy złożone wyjaśnienia nie wyjaśnią w pełni wątpliwości Zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega możliwość uznania oferty, której treść będzie budziła wątpliwości za 
niespełniającą wymogów uczestnictwa w postępowaniu. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli 
zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona tak jak 
ogłoszenie, na stronie: https://biotts.com/przetargi-2/ 

15. W razie pytań do przedmiotu zamówienia bądź sposobu przygotowania oferty, należy je składać 
pisemnie na adres: lab@biotts.com Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 48 godzin od 
daty wpłynięcia (w dni robocze). Pytanie należy oznaczyć numerem zapytania ofertowego, 
wpisując w tytule: „Pytanie do zapytania ofertowego nr 4/Biotts/2020  

16. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów 
stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu 
operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

17. Złożenie oferty przez wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych 
we wzorze umowy stanowiącej załącznik. 

18. Załączniki do zapytania ofertowego: 

a) Formularz oferty – załącznik nr 1  
b) Wzór Umowy – załącznik nr 2  

 


