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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 

Gdynia, dnia 03 kwietnia 2020 roku 

 

Rozeznanie rynku 03.04/POIR_4.1.4/2020 

 

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do badań, 

zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” 

Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów 

eksploatacyjnych.  

Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.4. – „Projekty aplikacyjne”.  

 

I. Zamawiający 

Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Hutnicza 15 

81-061 Gdynia 

 

KRS: 0000319532 

REGON: 220715326 

NIP: 5871662741 
 

II. Numer umowy o dofinansowanie 

POIR.04.01.04.00-0133/15, zawartej w dniu: 10 czerwca 2016. 
 

III. Słowniczek 

Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o: 

1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną bądź prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia i złożyła ofertę. 

3. Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych 
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V. Przedmiot zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 

Kryterium wyboru – 100% cena 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Biovico Sp. z o. o. 

Ul. Hutnicza 15 

81-061 Gdynia 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby składania ofert: 

1. Drogą elektroniczną pod adres: rnd@biovico.pl, w tytule wiadomości wpisując: Rozeznanie rynku 

03.04/POIR_4.1.4/2020 oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych. 

 

2. Osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rozeznanie rynku 03.04/POIR_4.1.4/2020 oferta na dostawę 

materiałów eksploatacyjnych. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Biovico Sp. z o. o. 

Ul. Hutnicza 15 

81-061 Gdynia 

 

Lp. Nazwa Specyfikacja 

1. Szczotki do czyszczenia butelek Ilość: 6 sztuk 
Charakterystyka:  
Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych o różnych 
rozmiarach i średnicach włosia: 
2x 15mm 
2x 30mm 
2x 50mm 
Długość uchwytu ok. 15cm. 
Dokumenty: Specyfikacja. 

2. Tryskawka do wody destylowanej Ilość: 4 sztuki  
Charakterystyka: 
Tryskawki LDPE z przeznaczeniem do wody destylowanej, 
pojemność 250 ML. 
Dokumenty: Specyfikacja. 

3. Lejek Ilość: 2 sztuki 
Charakterystyka: 
Średnica: 8 cm 
Materiał: stal nierdzewna 
Dokumenty: Specyfikacja. 

4. Rękawice Ilość: 3 pary 
Charakterystyka: 
Odporne na temperatury do 250oC włącznie 
Wykonane z Kevlaru 
Dokumenty: Specyfikacja. 

5. Szufelka ze stali nierdzewnej Ilość: 2 sztuki 
Charakterystyka: 
Wykonane ze stali nierdzewnej 
Pojemność: 0,06L 
Dokumenty: Specyfikacja. 
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3. Pocztą bądź kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rozeznanie rynku 03.04/POIR_4.1.4/2020 oferta na 

dostawę materiałów eksploatacyjnych. Dokumenty należy przesłać pod adres: 

Biovico Sp. z o.o. 

Ul. Hutnicza 15 

81-061 Gdynia 

Oferty składane drogą elektroniczną należy przesłać do 14 kwietnia 2020 roku do godziny: 23:59. 

W przypadku gdy Wykonawca przedkłada ofertę osobiście bądź za pośrednictwem kuriera czy poczty, ofertę 

należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godziny 16:00. 

 

VI. Wykluczenia z postępowania 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze rozeznanie rynku, nie będzie 

udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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) posiadanie 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. 

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 

Marcin Martyniak – RA and R&D Manager 

Pod adresem e-mail: marcin.martyniak@biovico.pl 

Numer telefonu: +48 504 446 694 

 

VIII. Termin realizacji  

Zamawiający określa termin realizacji 7 dni licząc od dnia wysłania oficjalnego zamówienia. 

 

IX. Warunki płatności 

Zamawiający określa termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 
 

X. Pozostałe informacje i warunki końcowe 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert przez 

jednego Oferenta wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający nie odsyła ofert złożonych w formie papierowej.  

3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. W trakcie oceny przedłożonych ofert Zamawiający może zgłosić się do Wykonawców o dodatkowe wyjaśnia 

bądź uzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

7. Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponoszą Wykonawcy. 

 

XI. Tryb udzielenia zamówienia 

Rozeznanie rynku 


