Centrum Transferu Technologii
Szczecin, dnia 28.05.2021 r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1-7/II4.0/2021
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (dalej w treści zapytania „PUM”) realizując projekt
pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” w konsorcjum z Centrum Innowacji Akademii Morskiej w
Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MareMed, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej na naukę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4), publikuje zapytanie o cenę na dostawę odczynników,
zestawy odczynników i testów ELISA na potrzeby realizacji Minigrantu nr 1 pn. „PhageCream preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus
aureus”.
Kod CPV: 33696300-8 Odczynniki chemiczne
Nazwa i adres
zamawiającego

Opis przedmiotu
zamówienia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
NIP: 852-000-67-57
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, zestawów
odczynników i testów ELISA na potrzeby projektu pn. „PhageCream preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na
tle Staphylococcus aureus”.
Zamawiający informuję, że przedmiot zamówienia został podzielony
na trzy części:
1) Część A – Odczynniki;
2) Część B – Zestawy Odczynników
3) Część C – testy ELISA.
Zamawiający informuje, że przedmiot każdej z części zamówienia
został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.
Zamawiający dopuszcza składanie informacji o cenę na jedną, dwie lub
wszystkie części zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert na pojedyncze produkty TYLKO W CZĘŚCI A.
– Odczynniki.
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Wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu zamówienia
pokrywa Wykonawca.
Termin wykonania

Maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin składania
informacji o cenie

Do dnia 07.06.2021 r. do godziny 15:30, przy czym liczy się moment
wpływu informacji do Zamawiającego.
Informacje o cenę można składać w formie elektronicznej, na adres email: cttpum@pum.edu.pl, tytuł wiadomości: Zapytanie o cenę nr 17/II4.0/2021

Miejsce składania
informacji o cenie

Informacje dodatkowe

Załączniki

lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego drogą pocztową na adres:
ul. Piotra Skargi 15/8, 71-422 Szczecin, opis koperty: Zapytanie o cenę
nr 1-7/II4.0/2021
lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Piotra Skargi
15/8, 71-422 Szczecin, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Zamawiający informuje, iż przewiduje zawarcie Umowy w przedmiocie
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania o cenę, z
Wykonawcami, którzy złożyli informację o cenę. Ponadto, Zamawiający
informuję, iż warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i
osobowych z Zamawiającym według wzoru stanowiącego Załącznik nr
2 do niniejszego zapytania o cenę. W przypadku odmowy złożenia ww.
oświadczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy
zawarcia Umowy.
Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie terminu jej
wykonania w przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań,
którejkolwiek ze Stron na skutek okoliczności powstałych ze względu
na wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, którego żadna ze Stron
dochowując należytej staranności nie mogła przewidzieć.
1. Załącznik nr 1 – lista produktów
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
osobowych z Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – wzór Umowy

