Poznań, 27.02.2017
WARUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
Zamawiający:
FutureSynthesis sp. z o.o., ul. Rubież 46B, 61-612 Poznań
tel. 664-012-950, e-mail: info@futuresynthesis.pl, www.futuresynthesis.pl
Przedmiot zamówienia:
Usługa badawcza polegająca na wykonaniu syntezy skondensowanego układu bis 2aminopirydynowego oraz analiza jego poziomu fluorescencji.
W ramach usługi wymaga się wykonania następującego pakietu zadań:
1. Synteza wskazanego przez zamawiającego układu bis 2-aminopirydynowego w skali
20 milimolowej
2. Ocena i analiza poziomu fluorescencji syntetyzowanej pochodnej.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferta skierowana jest do podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji
podobnych zamówień. Doświadczenie należy przedstawić w formie pisemnej.
Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:
a) nazwę i adres Wykonawcy,
b) osobę do kontaktu,
c) numer zapytania ofertowego,
d) cenę w walucie PLN: netto, brutto oraz wysokość i wartość podatku VAT,
termin realizacji,
e) 30-dniowy termin płatności.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:
1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest
niekompletna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem.
2. Kryteria wyboru ofert: cena netto (waga kryterium - 70% całościowej oceny); termin
realizacji zamówienia liczony w dniach (10%) doświadczenie dostawcy (20%).
3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o w/w kryteria i ustaloną punktację:
4. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość
punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Termin i sposób składania ofert:
4. Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2017 r. do godziny 23:59.
5. Oferty
należy
składać
pocztą
elektroniczną
na
adres
mailowy:
info@futuresynthesis.pl w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Oferta w
tytule wiadomości powinna zawierać numer zapytania ofertowego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia na adres
mailowy – info@futuresynthesis.pl
b) zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych
z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie
www.futuresynthesis.pl oraz wyśle do każdego Wykonawcy, który złożył swoją
ofertę.
Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na
adres mailowy: info@futuresynthesis.pl
2. Termin składania pytań do zapytania ofertowego: do 10 marca 2017 r. do godziny
23:59.
3. Odpowiedzi na Państwa pytania powinny zostać przesłane w terminie: do 15 marca
2017 r. do godziny 23:59.
4. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym
udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane
zostaną do wszystkich Oferentów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania,
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
6. Zamówienie wejdzie w życie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego
dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości kwoty brutto
całego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
b. za odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty
brutto całego zamówienia
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie
faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.

