
  

ZAPYTANIE OFERTOWE CTT_JSt_SG_FS200_2018_2 

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w ramach 
pracy przedwdrożeniowej realizowanej w projekcie Inkubator Innowacyjności+.   
 

Przedmiot zamówienia 
Wykonanie analiz spektroskopowych techniką XAS selenowanych egzopolisacharydów 

Szczegóły zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeanalizowania widm rentgenowskich metodą symulacyjną 

dla określenia lokalizacji selenu w strukturze badanych materiałów. 

2. Wyniki powinny być przedstawione jako raport. 

3. Wymagane jest aby Zamawiający miał dostęp do wszystkich uzyskanych danych (również 

surowych odczytów). 

4. Zamawiający dostarcza widma rentgenowskie 4 próbek w formie plików numerycznych. 

5.  Wstępne dostarczenie widm przewidziane jest na 12 grudnia 2018. 

 

Informacji o szczegółach zamówienia udziela  mgr Sandra Górska sandra.gorska@wum.edu.pl 

Miejsce realizacji zamówienia 

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego 

Kryteria wyboru oferty 

 Cena 80% 
 Okres realizacji 20% 

 do 20 dni od daty otrzymania zamówienia/podpisania umowy - 20 punktów,  

 do 25 dni od daty otrzymania zamówienia/od podpisania umowy -  10 punktów 

 25-30 dni od daty otrzymania zamówienia/od podpisania umowy – 0 punktów 

Sposób i termin złożenia oferty 

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres inkubator@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 5 grudnia 2018 

 

Wymagane dokumenty 

file://///ba-re-fscls02.am.edu.pl/Dokumenty_CTT$/INKUBATOR/MINIGRANTY%20II%20-%20realizacja/SGórska/Zlecenia/sandra.gorska@wum.edu.pl
mailto:inkubator@wum.edu.pl


 formularz oferty 

Wybór oferty 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o 
udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania lub złożona po terminie zostanie odrzucona. 
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych 
zmian w ofercie. 

4. Zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 
5. W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w terminie 3 

dni od zakończenia postępowania.  
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia lub 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert 

Okres związania ofertą: 30 dni 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

  


