Centrum Transferu Technologii
Szczecin, 10.01.2022 r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 7-2/II2.0/2022
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (dalej w treści zapytania „PUM”) realizując projekt
„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, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie
4.4), przeprowadza procedurę zapytania o cenę na usługę sekwencjonowania próbek DNA na potrzeby
Minigrantu nr 7 pt. „Weryfikacja możliwości wykorzystania technologii opartej na identyfikacji zjawiska
„discordantly methylated CpGs” w diagnostyce, prognozowaniu przebiegu oraz monitorowaniu
nawrotów chorób nowotworowych”.
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 wykonanie syntezy 120 oligonukleotydów
(długość: średnio 22 pz, skala syntezy: 0.02umol, oczyszczanie:
standard) oraz przeprowadzenie 540 reakcji sekwencjonowania fragmentów
DNA (max. 400-600 pz) metodą Sangera, wraz z oczyszczaniem produktu PCR.

Sekwencjonowanie DNA ma być wykonane metodą Sangera – potwierdzone
certyfikatem jakości EMQN (European Molecular Quality Network).
Zamawiający dostarczy próbki do analizy. Wszelkie koszty transportu
odczynników, próbek oraz wyników analizy pokrywa wykonawca.
Data ogłoszenia zapytania
ofertowego
Termin wykonania
Termin składania ofert

10 stycznia 2022 r.

Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
8 dni od dnia ogłoszenia Zapytania o cenę, tj. do dnia
18 stycznia 2022 r., przy czym liczy się moment wpływu oferty do
Zamawiającego.
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Miejsce składania ofert

Informacje o cenę można składać w formie elektronicznej, na adres e-mail:
cttpum@pum.edu.pl, tytuł wiadomości: Zapytanie o cenę nr 7-2/II4.0/2022
lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego drogą pocztową na adres: ul.
Piotra Skargi 15/8, 71-422 Szczecin, opis koperty: Zapytanie o cenę nr 72/II4.0/2022
lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Piotra Skargi 15/8,
71-422 Szczecin, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż przewiduje zawarcie Umowy w przedmiocie
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 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 1 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.

Unieważnienie
postępowania

Załączniki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
1. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
2. Wystąpi wada, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy pomiędzy
Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a Zamawiającym;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny.
1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
osobowych z Zamawiającym
2. Załącznik nr 2 – wzór Umowy

