Bydgoszcz, 09.05.2018r.
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury szacowania wartości zamówienia na wykonanie usługi
badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego w postaci proszku do
sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok” dla firmy Anwipharma Sp. z o.o.
w projekcie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
„Fundusz badań i wdrożeń – Voucher Badawczy”
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
ZAMAWIAJĄCY
Anwipharma Sp. z o.o.
ul. Marusarzówny 11
86-032 Niemcz
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania innowacyjnego
wyrobu medycznego w postaci proszku do sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok.
Założenia projektowe:
1.

Zaproponowanie składu proszku do sporządzenia roztworu do płukania nosa i zatok o właściwościach
ograniczających rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych w jamie nosowej i zatokach, który będzie mógł
zostać zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG.

2.

Analiza ciśnienia osmotycznego wyrobu po rozpuszczeniu w wodzie.

3.

Wykonanie testów przyspieszonego starzenia gotowego wyrobu, udowadniającego okres przydatności 2 lat
zgodnie z normą ASTM F1980-16.

KOD CPV
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.
UPRAWNIENIA DO REALIZACJ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcami mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), prowadzące w sposób ciągły
badania naukowe lub prace rozwojowe:
a.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b.

jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c.

instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d.

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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e.

Polską Akademię Umiejętności,

f.

inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi b adania i upowszechniającymi wiedzę
w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

2. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym – w związku z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do
realizacji zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Szacowaną wartość zamówienia prosimy przekazać w terminie do dnia 23.05.2018 r. do godziny 11:00
w formie elektronicznej na adres biuro@anwipharma.pl lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera,
posłańca lub osobiście na adres: Anwipharma Sp. z o.o., ul. Marusarzówny 11, 86-032 Niemcz. W przypadku
ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma dat a
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Szacowana wartość zamówienia powinna zawierać następujące informacje:
a.

szacowaną wartość zamówienia będącą ceną netto wyrażoną w PLN będącą ceną za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b.

dane teleadresowe Wykonawcy.

c.

termin realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w miesiącach.

DANE KONTAKTOWE:
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego szacowania wartości zamówienia:
Witold Witkowski, tel.+48 503 127 137 adres -mail: biuro@anwipharma.pl
Po oszacowaniu wartości zamówienia Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówień
w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.
NINIEJSZA OFERTA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK
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