
Zapytanie ofertowe nr 4

Szanowni Państwo,

Zwracamy  się  do  Państwa  z  zaproszeniem  do  złożenia  oferty  na  usługi  syntezy 

chemicznej. Poniżej przedstawiamy szczegóły zapytania ofertowego:

Dane zamawiającego:

ARENDI S.A.

Ul. Piłsudskiego 141

92-318 Łódź

NIP 7282771455

Miejsce  i  czas  składania 

ofert:

Oferty prosimy przesyłać  pisemnie  lub pocztą elektroniczną 

do dnia 27.03.2013 roku.

Oferty pisemne należy przesyłać na adres:

ARENDI S.A.

Ul. Piłsudskiego 141

92-318 Łódź

Oferty elektroniczne należy przesyłać na adres:

oferty@arendi.pl

Osoba do kontaktu: Wszelkie  dodatkowe  informacje  związane  z  zapytaniem 

ofertowym można otrzymać od:

Romana Błaszczyka – kierownika projektu

Tel. 600 857 241

e-mail: r  .blaszczyk@arendi.pl  

Kryteria oceny ofert: • Cena - 60%

• Doświadczenie zespołu zgodne z potrzebami 

zamawiającego - 20%

• Doświadczenie oferenta na polu współpracy w modelu FTE 

- 15%

• Lokalizacja - 5%
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

Zorganizowanie i oddanie do dyspozycji zamawiającego, 

zespołu badawczego złożonego z dwóch naukowców tj. 

kierownika ze stopniem naukowym co najmniej doktora nauk 
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chemicznych (pożądane udokumentowane doświadczenie na 

polu chemii fosforoorganicznej) oraz pracownika ze stopniem 

naukowym co najmniej magistra nauk chemicznych 

(pożądane doświadczenie na polu syntezy organicznej), na 

okres 03.2013-08.2014.

Do zadań zespołu należeć będzie praca pod kierunkiem 

kierownika projektu badawczego polegająca na syntezie 

chemicznej związków w skali od 10 mg.do 10 g..

Koszt oferty oprócz kosztów osobowych działania zespołu 

powinien uwzględniać : 

• koszt powierzchni i aparatury laboratoryjnej niezbędnej 

do realizacji projektu

• koszt podstawowych soli, rozpuszczalników i sorbentów 

używanych powszechnie w syntezie i oczyszczaniu 

związków chemicznych

• charakterystykę produktów metodami TLC, LCMS oraz 

NMR

• koszt postępowania z odpadami

W ramach udzielonego zamówienia niedopuszczalne  będzie 

podzlecanie pracy, a wszelkie wyniki prowadzonych badań 

należeć będą w całości do zlecającego, wraz z dokumentacją 

oraz powstałymi w wyniku syntez produktami tychże.

Wymagane jest również by oferent posiadał możliwość do 

zakontraktowania dodatkowego członka zespołu badawczego 

w okresie trwania projektu, w czasie nie dłuższym niż 21 dni 

od powzięcia informacji o woli rozszerzenia kontraktu przez 

zamawiającego. 

Inne uwagi: • Składane oferty powinny posiadać datę ważności do dnia 

31 sierpnia 2014 r.

• Przewidywany termin rozpoczęcia prac będących 

przedmiotem zamówienia marzec 2013.

• Kryteria oceny oferty:

CENA

W kryterium cena Zamawiający ofercie z najniższą ceną 

przyzna maksymalną ilość punktow, tj. 100 pkt., a punkty dla 

wszystkich pozostałych ofert zostaną wyliczone ze wzoru:

Pkt. cena = (cena oferty z najniższą ceną / cena badanej 



oferty)  x 100

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

W kryterium doświadczenie zespołu Zamawiający przyzna po 

40 punktów za następujące :

- zgodne z potrzebą Zamawiającego przygotowanie 

teoretyczne kierownika zespołu (min. tematyka pracy 

doktorskiej, tematyka publikacji)

- zgodne z potrzebą Zamawiającego doświadczenie 

praktyczne kierownika zespołu (co najmniej roczne 

doświadczenie zawodowe na polu zarządzania zespołem 

badawczym w projektach komercyjnych),

oraz 20 punktów za :

- zgodne z potrzebą Zamawiającego doświadczenie zawodowe 

członka zespołu badawczego

DOŚWIADCZENIE OFERENTA

W kryterium doświadczenie Oferenta na polu współpracy w 

modelu FTE przyznane zostanie :

- 100 punktów za minimum 10-cio letnie doświadczenie na 

tym polu poparte referencjami

- 50 punktów za minimum 5-cio letnie doświadczenie na tym 

polu poparte referencjami

- 0 punktów w pozostałych przypadkach

LOKALIZACJA

W kryterium lokalizacja przyznane zostanie

- 100 punktów za zlokalizowanie miejsca realizacji usługi na 

terenie miasta będącego siedzibą zamawiającego lub w 

promieniu 30 kilometrów od siedziby zamawiającego.

- 50 punktów za zlokalizowanie miejsca realizacji usługi na 

terenie Polski

- 0 punktów w pozostałych przypadkach

Liczby punktów w ocenach cząstkowych pomnożone przez 

wagę oceny, po zsumowaniu dadzą końcową sumę punktów, 

na podstawie której wyłoniona zostanie najkorzystniejsza 

oferta.


