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Warszawa, dnia 28.09.2017 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 
usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego w ramach projektu pn.: 

„Zastosowanie technologii sekwencjonowania następnej generacji w kompleksowym badaniu 
aneuploidii komórek jajowych w genetycznej diagnostyce prekoncepcyjnej” 

składanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 
 

I. Zamawiający:  

PRZYCHODNIA LEKARSKA "NOVUM" KATARZYNA KOZIOŁ, PIOTR LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA 
Siedziba firmy: ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa 
tel./fax 22 5668000  
http://www.novum.com.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 
19 września 2016 r.  
 
III. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi o charakterze innowacyjnym dotyczącej opracowaniu 
testu diagnostycznego, polegającego na badaniu komórek jajowych poprzez biopsję ciałka 
kierunkowego i wykrywaniu na tej podstawie nieprawidłowych pod względem liczby chromosomów 
komórek jajowych ( tzw aneuploidii). 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
Projekt polega na zleceniu opracowania testu diagnostycznego, polegającego na badaniu komórek 
jajowych poprzez biopsję ciałka kierunkowego i wykrywaniu na tej podstawie nieprawidłowych pod 
względem liczby chromosomów komórek jajowych ( tzw aneuploidii). Prawidłowo komórka jajowa ma 
23 chromosomy w tym jeden chromosom płci ( X). wraz z wiekiem kobiety rośnie liczba komórek 
jajowych z nieprawidłową liczbą chromosomów, które po zapłodnieniu mogą być źródłem powstania 
zarodka i ewentualnie urodzenia dziecka z nieprawidłową liczba chromosomów, np trzy chromosomy 
nr 21 zamiast prawidłowo występujących dwóch w zarodku powodują wystąpienie u płodu a potem 
dziecka zespołu Downa. 
Istnieje wiele takich zespołów związanych z nieprawidłową liczbą chromosomów u człowieka. Częstą 
przyczyną tych nieprawidłowosci jest nieprawidłowa pod względem liczby chromosomów komórka 
jajowa. Przy pomocy opracowanego w wyniku tego projektu  testu diagnostycznego - badania 
aneuploidii (nieprawidłowej liczby chromosomów) w ciałku kierunkowym komórki jajowej można 
wyeliminować te nieprawidłowe i zapładniać tylko prawidłowe pod względem liczby chromosomów 
komórki jajowe co znacząco obniżyło by ryzyko występowania ciężkich i nieuleczalnych chorób 
spowodowanych nieprawidłową liczbą chromosomów u dzieci poczętych po zapłodnieniu zbadanych 
komórek jajowych  
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W zakres opracowania wchodzą następujące zadania: 

1. Optymalizacja warunków reakcji całogenomowej amplifikacji DNA z wykorzystaniem materiału 
biologicznego dostarczonego przez Zleceniodawcę 
a) badania z wykorzystaniem przynajmniej 24 próbek materiału genetycznego otrzymanych od 

pacjentek (n=12) Przychodni Novum, w tym 12 komórek jajowych i pobranych z nich 12 ciałek 
kierunkowych I rzędu 

b) optymalizacja warunków całogenomowej amplifikacji DNA (ang. whole genome amplification; 
WGA) dla ciałek kierunkowych i komórek jajowych (n=24) z wykorzystaniem zestawu SurePlex 
DNA Amplification System (Illumina Inc., California, USA) 

c) wizualizacja i weryfikacja jakości produktu otrzymanego w reakcji WGA 
2. Wstępny etap optymalizacji testu diagnostycznego wykrywającego aneuploidię we wszystkich 24 

chromosomach w oparciu o technikę sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w 24 próbkach 
a) wykorzystanie produktów otrzymanych w reakcji WGA (n=24) do przeprowadzenia 

i optymalizacji warunków poszczególnych etapów reakcji sekwencjonowania NGS z użyciem 
specjalistycznego zestawu VeriSeq MiSeq-PGS Kit (Illumina Inc.)  

b) analiza bioinformatyczna i interpretacja otrzymanych wyników w programie BlueFuse 
(BlueFuse Multi Analysis Software for Preimplantation Genetic Diagnosis, Illumina Inc.) 

c) wykorzystanie technologii porównawczej hybrydyzacji genomowej (ang. comparative genomic 
hybridization; array-CGH)  w celu wstępnej weryfikacji (walidacji) wykonanego testu opartego 
o sekwencjonowanie NGS 

d) otrzymanie kolejnych próbek materiału biologicznego od pacjentek Novum (38 komórek 
jajowych i 38 pobranych z nich ciałek kierunkowych I rzędu) do dalszych badań (Zadanie 3.) 

3. Finalna optymalizacja warunków reakcji, weryfikacja i walidacja opracowanego testu 
diagnostycznego wykorzystującego technikę NGS, w oparciu o analizę porównawczą,  
a) przeprowadzenie reakcji WGA dla pozostałych próbek - komórek jajowych (n=38) i pobranych 

z nich ciałek kierunkowych I rzędu (n=38),  
b) wykorzystanie produktów otrzymanych w reakcji WGA (n=76) do przeprowadzenia reakcji 

sekwencjonowania NGS 
c) wykorzystanie produktów otrzymanych w reakcji WGA (n=76) do przeprowadzenia reakcji ar-

CGH 
d) analiza bioinformatyczna i porównawcza interpretacja wyników otrzymanych w reakcjach 

sekwencjonowania NGS oraz ar-CGH 
e) ocena powtarzalności/porównywalności wyników i skuteczności opracowywanego testu 

 
Miejsce realizacji usługi:  
Województwo: mazowieckie,  
Miejscowość: Warszawa 
 
V. Kod CPV:  
CPV-  73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno rozwojowe 
 
VI. Termin realizacji zamówienia:  

Usługa realizowana będzie w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
Zamawiającego z Oferentem – pod warunkiem przyznania Zamawiającemu dofinansowania w ramach 
zgłaszanego w konkursie projektu. 
 
VII. Wymagania formalne składających oferty:  
Oferentem - wykonawcą usługi, zgodnie z regulaminem konkursu I rok 2017,  z działania 2.3 
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, powyżej mogą być jednostki naukowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.); 
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.); 
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) Polska Akademia Umiejętności; 
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi 
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014; 
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o 
zasadach finansowania nauki. 
lub 
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 
2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej; 
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym; 
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 
ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności  innowacyjnej (Dz.U. z 
2015, poz. 1710, z późn. zm.); 
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm). 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:  
- złożą w określonym niniejszym zapytaniem prawidłowo wypełnioną ofertę, 
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (złożą Oświadczenie o braku 

powiązań kapitałowych i/lub osobowych), 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(weryfikacja warunku na podstawie oświadczenia Oferenta), 
- posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych z dziedziny 

genetyki oraz dysponują odpowiednimi warunkami technicznymi do realizacji zlecenia 
(weryfikacja warunku na podstawie oświadczenia Oferenta) 

 
IX. Dodatkowe warunki:  

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o 
dofinansowanie.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny  
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.  
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
 

X. Ocena oferty:  

Oferta będzie oceniana w poniższy sposób: 

a)  spełnienie kryterium „wymagań formalnych” – TAK/NIE 
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b)  wyłonienia najlepszej oferty cenowej: kryterium 100% cena 

 

Kryterium oceny ofert stanowi: cena całkowita brutto (w PL), pod warunkiem spełnienia warunków 

zamówienia wskazanych jak powyżej. 

Cena każdej oferty zostanie obliczona przy użyciu wzoru:  
 
                  cena najniższej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
                  -------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. 
                                                   cena ocenianej oferty   
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do  
wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za 
zrealizowanie całości  przedmiotu zamówienia.  
Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  
Cena może podlegać negocjacjom, jeżeli stawka proponowana przez Wykonawcę przekroczy kwotę 
wskazaną w budżecie projektu. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej pod adresem: http://www.novum.com.pl z podaniem nazwy wybranego wykonawcy oraz 
bezpośrednio wszystkich Oferentów, którzy złożą oferty. 
 
XI. Wykluczenia:  
Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:  
1. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego;  
3. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  
5. który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał.: 
Formularz oferty) lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone 
dokumenty zawierają błędy.  
 
XII. Termin składania oferty:  
Termin składania ofert od 28.09.2017r. do 06.10.2017r.  
 
XIII. Miejsce i sposób składania oferty:  
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych i/lub wariantowych.  

http://www.novum.com.pl/
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3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie w sposób czytelny. 
Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji 
Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.  
Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:  
Przychodnia Lekarska "Novum" Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna 
ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa 
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: robert.uklanski@novum.com.pl 
4. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego. 
 
XIV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który 
składa się:  

1/ wypełnione przez Wnioskodawcę: 

a) formularz ofertowy 

b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych, 

c) oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego 

2/ Aktualny dokument rejestrowy Oferenta (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy)  
 
XV. Osoby do kontaktu 

Zapytania dotyczące oferty należy kierować do:  
Robert Uklański 
Tel. +48 603 689 265 
e-mail: robert.uklanski@novum.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych. 

mailto:robert.uklanski@novum.com.pl

