Warszawa, dnia 19.01.2021r.

ZAPYTANIE 01/01/2021
dotyczy zakupu szwów PTFE (1 000 m) - rozeznanie rynku

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego (Beneficjenta)
Balton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres siedziby:
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa
e-mail:
balton@balton.pl
Tel.:
+48 22 597 44 00
NIP:
5360015638
KRS:
0000179860
REGON:
010757273
w związku z zamiarem przeprowadzenia zamówienia na zakup szwów PTFE zaprasza do złożenia oferty
w celu realizacji Projektu pt. „Opracowanie technologii produkcji pierwszej polskiej zastawki serca”,
realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0073/20-00, w ramach
Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia udzielenia zmówienia
III. Osoby wskazane
tel. 603 424 425.

do

kontaktu:

Elżbieta

Kołosińska,

mail:

postepowaniaue@balton.pl,

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający udziela
wyjaśnień niezwłocznie.
2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie
internetowej.
IV. Kryteria oceny ofert:
1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Kryterium

Cena łączna netto

100 %
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2. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Pc = (Cn / Co) x 100 pkt
Pc – przyznane punkty w kryterium „cena łączna netto” (maksymalnie 100 pkt),
gdzie:
Pc – przyznane punkty w kryterium „cena łączna netto” (maksymalnie 100 pkt);
Cn – najniższa cena łączna ofertowa (netto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co- cena łączna oferty ocenianej (netto).
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup szwów PTFE o poniższych parametrach:
Specyfikacja szwów PTFE
Materiał

PTFE

Kolor

naturalny

Rozmiar wg. European Pharmacopeia

1

Waga/m

0,03±0,005 [g/m]

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie

3 [N]

Wydłużenie

6,5 ±3,5%

Przeznaczenie szwu

Szew przeznaczony do zastosowań
kardiochirurgicznych oraz do szycia zastawek
serca

Materiał do zastosowania medycznego
wyprodukowany zgodnie z normą

ISO 13485

Materiał powinien mieć udokumentowaną
biokompatybilność zgodnie z normą

ISO 10993

Sterylność

Nie sterylne

2.Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone powyżej.
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VI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda łączną cenę netto i łączną cenę brutto za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową
i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Ceny podane w walucie innej niż PLN będą przeliczane po średnim kursie NBP tabela A poprzedzającym
dzień upływu terminu składania ofert.
3. W cenie oferty brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złożonej oferty.
VII. Termin składania ofert: do dnia 26.01.2021r., drogą mailową na adres postępowaniaue@balton.pl.

VIII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.
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