Informacja nr 2 dla oferentów do Zapytania ofertowego nr 5/2019 ogłoszonego dnia
10.06.2019 r. dotyczącego realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr
POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. "Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka
wielopostaciowego", złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badao
i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi
priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty
B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa, naboru nr 5/1.1.1/2017.
Nazwa i adres zamawiającego:
WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 5 000 zł
NIP: 5252721500
Tel: +48 515 262 381
e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com
www.wpdpharmaceuticals.com
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu
e-mail: mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego:
Marcin Mielecki
e-mail: marcin.mielecki@wpdpharmaceuticals.com

Odpowiedzi na pytania zadane
Zamawiającego 18.06.2019:

przez

oferentów

17.06.2019,

udzielone

przez

Pytanie 1: W celu wyboru najkorzystniejszej metody oraz oszacowania kosztów, proszę o
podanie w ilu partiach i po ile próbek palzmidów będzie przesyłanych do sekwencjonowania.
Odpowiedź: Zamawiający może dostarczyd próbki do sekwencjonowania w jednej lub dwóch
partiach o łącznej liczbie próbek wynoszącej 8. Zgodnie jednak z rozdz. XVI ust. 3., pkt 4)
Zapytania ofertowego, Zamawiający może zredukowad liczbę próbek do 6.
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie do sekwencjonowania próbek
DNA o następujących parametrach: 500 ng plazmidowego DNA, ≥ stężenie 5 ng/µl, objętośd
≤ 100 µl
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie do sekwencjonowania próbek DNA
o powyższych parametrach.
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Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na czas realizacji zamówienia do dwóch miesięcy
od otrzymania próbek DNA o podanych wyżej parametrach ilościowych?
Odpowiedź: Czas realizacji usługi powinien byd zgodny z ustalonym z wykonawcą
harmonogramem wynikającym z zadeklarowanych w ofercie jednostkowych okresów
realizacji oraz liczby próbek DNA będących każdorazowo przedmiotem usługi – iloczyn
jednostkowego okresu realizacji oraz liczby próbek DNA plazmidowego.
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