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Zapytanie Ofertowe Nr 08/WPD104/2020 

ogłoszone dnia 04.09.2020 r. 

dotyczące realizacji projektu pt. Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby 

medyczne, objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2. Sektorowe programy B+R, Program sektorowy 

InnoNeuroPharm. 

 

I. Zamawiający. 

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 888 950,00 zł, NIP: 

5252721500 

www.wpdpharmaceuticals.com 

 

Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: 

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu 

 

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego: 

Ewa Żak 

Tel. +48 697 991 299 

e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie 

z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w wersji obowiązującej od 
dnia 09 września 2019 r., (oznaczone: MIiR/2014-2020/12(4)),  wydanych na podstawie art. 5 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), 
dostępnych pod adresem https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-

europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Kategoria: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

http://www.wpdpharmaceuticals.com/
mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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CPV: 48000000-8  

3. Przedmiot zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w modelu udzielenia dostępu, wdrożenia oraz 

utrzymania, elektronicznej bazy do gromadzenia danych w badaniach klinicznych, na 

potrzeby prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającgo w ramach 

realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0084/18. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 Dostarczenie dostępów do bazy danych - platformy zapewniającej centralne 

gromadzenie, analizęi zarządzanie danymi z badań klinicznych, w tym danymi 

obrazowymi;  

 Weryfikację warunków technicznych niezbędnych do implementacji Systemu; 

 Implementację i udostępnienie systemu na potrzeby realizacji badań klinicznych 

planowanych w ramach projektu, dla nie więcej niż 5 ośrodków; 

 Przeprowadzenie konfiguracji systemu wraz z dokumentacją; 

 Dostarczenie pełnej informacji o statusie aktualizacji systemu wraz z podtrzymaniem 

statusu; 

 Zapewnienie instruktażu wraz z dokumentacją oraz niezbędnymi protokołami dla 

użytkowników w zakresie obsługi; 

 Wsparcie techniczne i zapewnienie ciągłości pracy systemu przez cały okres trwania 

umowy; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa zdeponowanych danych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia, z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 20% kwoty 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

7. Zamawiający przewiduje podpisanie z wybranym wykonawcą umowy(-ów) 

wykonawczej(ych) po podpisaniu umowy głównej. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonawcy (podwykonawcy lub 

podmiotu trzeciego) w zakresie spełnienia warunków udziału udziału w postępowaniu oraz 

procesu kwalifikacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami jakościowymi Zamawiającego.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia obowiązuje od daty podpisania umowy i trwa do dnia, w którym 

Wykonawca zakończy cały zakres prac uzgodniony przez Strony zgodnie z umową i/lub umową (-

ami) wykonawczą (-mi), do 31.12.2023 r. 

   

V. Miejsce realizacji zamówienia. 

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w postaci odnośnika do pobrania i zainstalowania 

oprogramowania lub hasła i loginu zapewniającego dostęp do oprogramowania on-line. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania Zamówienia tj.: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (podwykonawca lub podmiot trzeci) posiadał 

udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień w zakresie oprogramowania do 

gromadzenia i zarządzania danymi z badań klinicznych, w tym danymi obrazowymi. Na 

potwierdzenie powyższego konieczne będzie wykazanie przez Wykonawcę 

zrealizowanych w sposób należyty co najmniej (2) dwóch zamówień w ciągu ostatnich 

(3) trzech lat; 

b) W zakresie osób dedykowanych do realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca (podwykonawca lub podmiot trzeci) dysponował co najmniej (2) dwoma 

osobami z doświadczeniem we wdrażaniu podobnych rozwiązań gwarantujących 

wsparcie w okresie działania Systemu; 

c) W zakresie potencjału technicznego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

(podwykonawca lub podmiot trzeci) dysponował odpowiednim zapleczem technicznym 

dedykowanym do wykonania zamówienia, w tym serwerami do przechowywania 

danych, odpowiednio zabezpieczonymi i zlokalizowanymi na terenie Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 

3) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 

2. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych 

przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć wymagane dokumenty  i oświadczenia:  

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI, pkt.1 (wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego); 

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

lub osobowych”); 

4) Informację potwierdzającą zrealizowanie w sposób należyty zamówień, o których mowa 

w ust. 1 pkt  1) lit. a zawierającą: 

− przedmiot zamówienia (np. rodzaj dostarczonej bazy danych /systemu), 

− zakres i cel, 

− okres realizacji zamówienia, 

− nazwy podmiotów na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane (lub 

kraj pochodzenia, jeśli podanie danych nie jest możliwe),  

(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego „Wykaz 

realizowanych zamówień”); 

3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty. 
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4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy 

złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych 

dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia. 

5. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji należytego wykonania zamówień, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 poprzez wezwanie, wybranego w wyniku postępowania Wykonawcy, do 

okazania na etapie podpisywania umowy dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

zamówień wskazanych w złożonej ofercie. Za dowód, że zamówienie zostało zrealizowane 

w sposób należyty Zamawiający uzna referencje lub inne dokumenty wystawione przez  

podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane, a w przypadku istnienia 
obiektywnych przyczyn braku możliwości uzyskania takich dokumentów, oświadczenie 

Wykonawcy. 

  

VII.  Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI; 

b) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej 

konkurencji; 

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego 

Zapytaniem Ofertowym, 

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,  

lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy 

udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się 

powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie 

nie może być Wykonawcy udzielone. 

3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, będących podstawą 

wkluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca 
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zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty” oświadczenia o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert. Informacja o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium oceny ofert 

tj.:  

L.p. Opis kryteriów oceny ofert   
Znaczenie 

(%) 

1 Cena (C) 80 % 

2 Czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego (CR) 20 % 

RAZEM 100 % 

 

2. Punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących wzorów: 

 

Kryterium: cena oferty brutto - 80 pkt 

Cmin 

C = ----------------- x 80 % x 100 

Cb 

gdzie:  

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto 

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych 

Cb - cena ofertowa badanej oferty 

 

Kryterium: czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych (priorytet I, tj. 

w szczególności awaria aplikacji, awaria sieci) - 20  pkt 

       CR min  

     CR = -------------x 20 % x 100 

      CRb.  

gdzie:  

CR - liczba punktów w kryterium czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych 

CRb –  czas rozwiązania zgłoszenia istotnego zaoferowany w ofercie  badanej,  

CRmin – minimalny zaoferowany czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych 

UWAGA:  Zamawiający przyjął najkrótszy czas rozwiązania problemu zgłoszonego wsparciu 

technicznemu 8 godzin liczonych od godziny zgłoszenia i nie dłuższy niż 48 godzin liczonych od 

godziny zgłoszenia. W przypadku wskazania w ofercie innych wartości oferta zostanie odrzucona.  
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Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C + CR 

gdzie: 

O – ostateczna ocena oferty,  

C - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena” 

CR  - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla 

zgłoszeń istotnych” 

 

3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać 

maksymalnie 100 punktów.  

5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega 

odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 

6. Cena może być podana w innej walucie niż PLN. 

7. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

8. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (w tym podatku od towarów i usług, o ile dotyczy). 

9. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie 

uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

11. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, 

które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na 

terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką 

podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 

zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas 

na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający 

dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę 

należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które 

obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

12. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez 

Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są 

pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/ 

13. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla 

zawieranej umowy. 

14. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona 

wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na 

środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany 

poprzez, np.: 

http://www.nbp.pl/
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−  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji 

zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

−  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu 

zamówienia, 

−  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych 

w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

−  Inne. 

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na 

środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji 

deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.  

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 

(1) jeden punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania 

bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji 

deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma 

punktu. 

15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ 

punktów. 

 

IX. Sposób przygotowania ofert. 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego 

„Formularz Oferty”. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie 

wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI. Do oferty należy dołączyć:  

a)  Oświadczenie Wykonawy o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie 

Wykonawcy”, 

b)  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”, 

c)  Wykaz realizowanych zamówień, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych zamówień”, 

d) pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, 

w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika 

(jeżeli dotyczy), 

e)  w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego 

dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L119, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
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bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu”. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana. Oferta niepodpisania zostanie uznana za 

nieważną i zostanie odrzucona. 

4. Dopuszcza się złożenie oferty oraz załączników w języku angielskim.  

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.  

6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą być udostępnione 

od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010) powinny zostać odpowiednio opisane „tajemnica 

przedsiębiorstwa” i dołączone do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona 

informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli 

Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 

informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

X. Sposób składania ofert. 

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: 

oferty@wpdpharmaceuticals.com z tytułem: „Zapytanie ofertowe nr  08/WPD104/2020”. 

 

XI. Termin składania ofert. 

1. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2020 r., o godz. 23.59.  

2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim 

przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji 

Zapytania Ofertowego Nr 08/WPD104/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod 

adresem www.wpdpharmaceuticals.com  

 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres trzydziestu (30) dni począwszy od dnia 

upływu terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy (3) dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż trzydzieści (30) dni. 

mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
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XIII. Sposób, zakres oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz. I Zapytania 

Ofertowego  (oferty@wpdpharmaceuticals.com). 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 

Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy w terminie 

umożliwiającym złożenie oferty, nie później niż (2) trzy dni roboczych przed upływem terminu 

na złożenie oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu publikacji Zapytania 

Ofertowego Nr 08/WPD104/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod 

adresem www.wpdpharmaceuticals.com.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, 

wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja 

o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia 

zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona 

w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 08/WPD104/2020, tj.: w Bazie 

Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 

na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com. 

6. W przypadku gdy zakres wprowadzonych do Zapytania Ofertowego zmiana lub udzielone 

wyjaśnienia powodować będą konieczność modyfikacji ofert Zamawiający, 

w trybie określonym w ust. 4, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.  

7. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje się rażąco niska 

i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, 

oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których oferty wpłynęły 

w terminie ale zawierają braki lub błędy, do ich uzupełnia, korekty lub do złożenia wyjaśnień, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt, 

uzupełnień oraz sposób ich dostarczenia. Niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego 

terminu, będzie skutkować odrzuceniem oferty.Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień 

może dotyczyć jedynie braków lub błędów o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się 

możliwości zmiany złożonej oferty. 

 

XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.  

1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego 

Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego Nr 08/WPD104/2020, tj.: 

w Bazie Konkurencyjności pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod 

mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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adresem www.wpdpharmaceuticals.com, nie później niż w terminie trzdziestu (30) dni od 

upływu terminu składania ofert.  

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

XV. Warunki unieważnienia postępowania. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na 

każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, 

bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym 

prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).  

2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1. 

 

XVI. Warunki podpisania i zmiany umowy, termin realizacji umowy.  

1. Warunki podpisania umowy. 

1) Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację 

na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując termin podpisania umowy. 

2) W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę 

punktów.  

3) Umowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem istotnych postanowień, wg wzoru, 

stanowiącego Załacznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

2. Warunki zmiany umowy. 

Zamawiający wskazał możliwości zmiany istotnych postanowień umownych w Załaczniku nr 5 do 

Zapytania ofertowego.   

3. Termin i sposób realizacji umowy. 

1) Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy w terminie nie dłuższym 

niż do trzydzieści (30) dni od dnia upływu terminu składania ofert. Termin ten może ulec 

zmianie w przypadku przedłużenia terminu związania z ofertą.  

2) Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu podpisania umowy i zakończy zgodnie 

z terminem jej obowiązywania. 

3) Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z zapisami wzoru istotnych postanowień 

umownych. 

 

XVII. Informacje dodatkowe. 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.; 

http://www.wpdpharmaceuticals.com/
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− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 08/WPD104/2020, 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 

mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania na podstawie: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”; 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289); 

 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460); 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 

1 rozporządzenia 1303/2013 oraz jednocześnie, nie krócej niż, przez okres 10 lat od dnia 

przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że wskazany 

termin jest terminem minimalnym i może zostać wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą, tj. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a. 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014-2020 (Rozdział 6) 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

               * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu wyboru najkorzystniejszej 

oferty oraz jego załączników. 

              ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XVIII. Załączniki. 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień 

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowne - Wzór  
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Request for Bids No. 08/WPD104/2020 

announced on the 04th September, 2020 

as a part of the project entitled: New approach to glioblastoma treatment addressing the critical unmet 

medical need, under the contract No. POIR.01.02.00-00-0084/18-00, co-financed by the European 

Union under the Smart Growth Operational Program 2014-2020, Priority I: Support for Research and 

Development work by Enterprises, Measure 1.2: Sectorial Research and Development Programs, 

Sectorial Program InnoNeuroPharm. 

 

I. Awarding Entity. 

Awarding Entity’s name and address: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. with its registered office in Warsaw  

address: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw  

entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for 

the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, 

under No. KRS 0000693186, initial capital of PLN 888 950, NIP: 5252721500 

www.wpdpharmaceuticals.com 

 

Awarding Entity’s authorized representative: 

Mariusz Olejniczak – President of the Management Board 

 

Contact person for the Request for Bids authorized by the Awarding Entity: 

Ewa Żak 

Tel. +48 697 991 299 

e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com 

 

II. Contract award procedure 

The contract award procedure will be organized as a request for bids compliant with the 

Competitiveness Rule set out in the Guidelines on the Eligibility of Expenses under the European 

Regional Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund for 2014-2020 of 22 August 

2019, version valid from 09 September 2019 (reference no.: MIiR/2014-2020/12(4)), issued pursuant 

to Article 5(1) of the Act of 11 July 2014 on the rules of implementation of cohesion policy programs 
funded in the 2014-2020 financing perspective (consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 

1431), available from: 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-

wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-

spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/. 

 

III. Description of the Contract Object. 

1. Order type: delivery 

2. Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV):  

Software packages and IT systems 

http://www.wpdpharmaceuticals.com/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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CPV: 48000000-8 

3. Contract Object. 

1) The contract object is a delivery in a model of access, implementation and maintenance of 

the data base system for collection and management of data in clinical trials, for the 

purpose of research and development works conducted by the Ordering Party as a part of 

the project No. POIR.01.02.00-00-0084/18. 

2) Detailed description of the contract object includes: 

 Providing an access to a database – a platform providing central collection, analysis 

and management of clinical trial data, including image data; 

 Verification of technical conditions necessary for the implementation of the System; 

 System implementation and providing the access for the purpose of clinical trials 

planned to be conducted under the project, for no more than 5 clinical sites; 

 System configuration with documentation; 

 Providing complete information on the system update status along with maintaining 

the status; 

 Providing training package including documentation and necessary protocols for the 

users in terms of handling; 

 Technical support and ensuring the continuity of system operation throughout the 

duration of the contract; 

 Ensuring the security of collected data. 

4. The Awarding Entity provides for the possibility of providing the contractor with an advanced 

payment for the performance of the contract, with the provision that the amount of the advanced 

payment will not exceed 20% of the renumeration. 

5. Submission of variant-based bids shall not be accepted. 

6. The Awarding Entity does not provide for supplementary orders. 

7. The Awarding Entity envisages the conclusion with the selected Contractor of the relevant 

working contract(s) after the master contract has been signed. 

8. The Awarding Entity reserves the right to verify the contractor (subcontractor or third party) in 

terms of meeting the conditions for participation in the procedure and the qualification process 

in accordance with the internal quality procedures of the Ordering Party. 

 

IV. Order Delivery Date.  

The contract shall commence on the Effective Date and continue until the date on which 

Contractor completes all scope of work agreed to by the Parties pursuant to the contract and/or 

any working agreement(-s), till 31 December 2023. 

 

V. Place of the order implementation. 

The contract object will be delivered in the form of a link to download and install the system or as 

a password and login providing access to the system online. 

 

VI. Contract award procedure participation terms. 

1. In the contract award procedure may participate Contractors who: 
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1) have the necessary knowledge and experience and have technical potential and people 

capable to perform the object of the order or present a written commitment of other entities 

to provide technical potential and persons capable to perform the object of the order, such 

as: 

a) The Awarding Entity requires Contractor (subcontractor or third party) to have 

documented experience in the implementation of orders in the field of platform for, 

collecting and managing clinical trial data, including imagine data. To confirm the 

above, the Contractor have to demonstrate at least (2) two orders duly completed, 

during the last (3) three years; 

b) In terms of staff potential, the Awarding Entity requires Contractor (subcontractor or 

third party) to have at least (2) two persons experienced in implementation of similar 

solutions that guarantee support during the system operation; 

c) In terms of technical potential, the Awarding Entity requires that the Contractor 

(subcontractor or third party) have appropriate technical facility dedicated to the 
contract implementation, including servers for data storage, properly secured and 

located in the European Union or in the European Economic Area; 

2) are in the economic and financial situation ensuring the contract implementation; 

3) are not excluded from the contract award procedure. 

2. Contractors, in order to confirm the fulfillment of the condition for participation in the contract 

award procedure, shall submit the declarations and documents indicated below: 

1) The “Bid Form” completed in accordance with the specimen and signed by the Contractor, 

which constitutes Appendix 1 to the Request for Bids; 

2) Declaration of the compliance with the requirements indicated in Section VI, paragraph 1 

of the Request for Bids, which constitutes Appendix 2 to the Request for Bids; 

3) Declaration of no capital or personal links, which constitutes Appendix 3 to the Request for 

Bids: “Declaration of no capital or personal links; 

4) List of duly completed orders provided in accordance with the specimen indicated in 

paragraph 1, point 1) a, which includes: 

− Order object (i.e. type of data base/ electronic system), 

− Scope and the purpose, 

− Order delivery date, 

− Names of the entities for which the orders have been completed (or the country of 

origin, if providing name of the entity is not possible), 

which constitutes Appendix 4 to the Request for Bids: “List of completed orders”; 

3. Submitted statements and documents should confirm that the conditions for the participation in 

the contract award procedure have been met for the date on the day of the deadline for the bid 

submission.  

4. Assessment of compliance with the above conditions will be made in accordance with the 

formula “meets - does not meet”, based on information contained in the documents listed in 

clause 2 above. The content of the attached documents must clearly show that the 

abovementioned conditions are met by the Contractor. 

5. Failure to complete at least one of the above conditions will result in exclusion of the Contractor 

from the contract award procedure. 

6. The bid of the excluded Contractor shall be considered rejected. Awarding Entity shall notify 

the Contractor about the exclusion, stating the justification for the exclusion. 
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7. The Awarding Entity reserves the right to verify the proper performance of the services referred 

in paragraph 1 point 1) by calling the selected Contractor to present at the stage of signing the 

contract documents confirming the proper performance of the services indicate in the bid.  As a 

proof that the order has been duly completed, the Awarding Entity shall consider references of 

other documents issued by the entity, for which the order has been completed, and in the event 

of objective reasons that such documents cannot be obtained, a statement of the Contractor. 

 

VII. Grounds for exclusion from the contract award procedure. 

1. Excluded from the contract award procedure shall be Contractors who: 

a) do not meet the conditions listed in Section VI; 

b) performed activities directly related to the preparation of the contract award procedure or 

used to prepare the bid with persons participating in these activities, unless the participation 

of these contractors does not hinder the fair competition; 

c) submitted false information affecting the outcome of the contract award procedure.  

2. Contractors who have capital or personal links to the Awarding Entity shall also be excluded 

from participation in the contract award procedure; capital or personal links shall be understood 

as mutual ties between the Contractor and the Awarding Entity or persons authorized to incur 

obligations on behalf of the Awarding Entity, or persons performing any activities related to the 

contractor selection procedure on behalf of the Awarding Entity; such links shall in particular 

include:  

a) participation in the company in the capacity of a partner in a civil law company or 

partnership; 

b) ownership of at least 10% of shares or stock, provided that a lower threshold is not mandated 

under legal regulations or rules concerning the principles of implementation of the project 

covered by the Request for Bids, 

c) holding the function of a member of a supervisory or management body, a commercial 

representative or an attorney; 

d) being married to or having lineal consanguinity or direct affinity, collateral consanguinity or 

affinity to the second degree to, or being adopted by, or being under the guard or custody of 

such persons, 

or any other relationships which may result in the conflict of interests while awarding the 

contract and in the violation of the competition principle. Should any capital or personal 

links be revealed between the Contractor and the Awarding Entity, the contract shall not be 

awarded to the Contractor. 

3. In order to demonstrate the absence of premises referred to in the paragraph 2, being the basis 

for excluding the Contractor from participation in the contract award procedure, the Contractor 

is obligated to submit together with the Bid Form declaration of no capital or personal links, 

according to the specimen, which constitutes Appendix 3 to the Request for Bids: “Declaration 

of no capital or personal links”. 

4. The Awarding Entity may exclude the Contractor from the contract award procedure at any 

stage. 

 

VIII. Bid evaluation criteria and method. Information on the weights assigned to particular 

criteria.  

1. In selection the best offer the Awarding Entity shall evaluate the criteria: 
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L.p. Description of the Bid evaluation criteria Value (%) 

1 Total Gross Price (C) 80 % 

2 Time to target resolution of the service request (CR) 20 % 

TOTAL 100 % 

 

2.  The score for these criteria shall be calculated as follows: 

 

Criterion: Total Gross Price - 80 pkt 

Cmin 

C = ----------------- x 80 % x 100 

 Cb 

where:  

C - score granted to the evaluated bid for the total gross price criterion 

C min - the lowest bid price  

Cb - evaluated bid price 

 

Criterion: time to target resolution of the service request for major incidents (High 

priority incidents, e.g. in particular Application Outage, Network Outage) - 20  pkt 

       CR min  

     CR = -------------x 20 % x 100 

      CRb.  

where:  

CR - score granted for time to target resolution of the service request for major incidents 

CRb –  evaluated bid time for target resolution of  the service request for major incidents 

CRmin – minimum time offered for target resolution of the service request for major incidents 

NOTE:  The Awarding Entity accepted the minimum time for target resolution of  the service request 
for major incidents reported to technical support 8 hours from the time of notification and no longer 

than 48 hours from the time of notification. If other values are specified in the Bid Form, the bid will 

be rejected. 

The final score will be assessed according to the formula: O = C + CR 

where: 

O – the final score granted to the evaluated bid,  

C – score granted for the criterion „total gross price” 

CR  - score granted for the criterion „Time for target resolution of  the service request for major 

incidents” 

3. The score will be expressed with the accuracy of up to two decimal places. 

4. As a result of the evaluation, according to the criterion indicated in the clause 1 above, the bid 

may receive the score of maximum 100 points. 
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5. The most economic and best quality bid shall be the one which has not been excluded from the 

procedure and which receives the highest score during the evaluation.  

6. The price may be given in any currency other than PLN. 

7. The price must be expressed numerically with the accuracy of up to two decimal places and in 

words. 

8. The price must include all the costs of the contract including all fees and taxes (including tax for 

goods and services, if applicable). 

9. Any other costs which have been incurred by the Contractor while completing the order and 

have not been included in the bid price will not be additionally covered by the Awarding Entity. 

10. If the bid would be submitted, and the selection of this bid would lead to the establishment of 

the tax obligation to the Awarding Entity in accordance with the provisions on Value Added 

Tax Act, the Awarding Entity, in order to evaluate such bid, will add to the price presented in 

the Bid Form the tax on goods and services, which it would be obliged to settle in accordance 

with these provisions. The Contractor, by submitting the bid, informs the Awarding Entity 

whether the selection of the bid will lead to a tax obligation for the Awarding Entity, indicating 

the name (type) of the good or service whose delivery or provision will lead to its creation, and 

indicating their value without the amount of tax. 

11. Bids submitted by the foreign Contractors participating in the contract award procedure, who 

under other regulations are not obligated to pay VAT in Poland, contain prices without VAT 

(0% VAT). Tax liability in the situation of acquiring goods or services from foreign entities 

rests with the Awarding Entity, in accordance with the provisions of the Value Added Tax Act. 

For the purpose of comparing the bids Awarding Entity will add to the bid price submitted by 

the foreign Contractors, the amount of VAT and custom duty (if applicable, for Contractors 

from outside the European Union), which are charged to the Awarding Entity for the 

performance of the contract. 

12. For the purpose of comparing the bids the bid price in a foreign currency will be converted into 

PLN using the average exchange rate given by the National Bank of Poland (NBP) valid for the 

day of the request for bids publication in the Competitiveness Base. Average exchange rate is 

available at the NBP official web site: http://www.nbp.pl. 

13. The prices stated in the bid shall remain valid throughout the entire period of its validity and 

shall be binding for the signed contract. 

14. When the two or more bids receive the same score, the Awarding Entity will select the best 

offer by the criterion of positive environmental impact. Positive environmental impact may be 

demonstrated by, for example: 

- the use of solutions that reduce energy consumption during service performance or during the 

operation of the object of the contract, 

- the use of solutions that reduce or eliminate the amount of waste generated during the service 

performance or during the operation of the object of the contract, 

- the use of solutions that reduce the consumption of consumables during the service 

performance or during  the operation of the object of the contract, 

- other. 

The Contractor may indicate and describe any number of solutions having a positive 

impact on the environment, indicating technical parameters that allow verification of the 

declared impact in comparison with standard solutions. 

The bid may receive (1) one point for each solution indicated regarding positive 

environmental impact. If no solution is indicated or solution is indicated but without 

http://www.nbp.pl/


             

19 
WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000693186, NIP: 5252721500, REGON: 368226325, kapitał 
zakładowy 888 950 PLN, www.wpdpharmaceuticals.com 

technical parameters allowing verification of the declared environmental impact in 

comparison with standard solutions, the bid will not receive a point. 

15. The Awarding Entity shall award the contract to the Contractor whose bid received the highest 

score during the evaluation process. 

 

IX. Bid preparation method. 

1. The bid must be prepared using the form which constitutes Appendix 1 to the Request for Bids - 

“Bid Form”. 

2. The content of the submitted bid must be consistent with the Request for Bids and it must 

include all of the required documents and declarations indicated in the Section VI. Contractor 

shall submit with the Bid: 

a) Declaration of the compliance with the requirements, which constitutes Appendix 2 to the 

Request for Bids, 

b) Declaration of no grounds for exclusion, according to the specimen which constitutes 

Appendix 3 to the Request for Bids: “Declaration of no capital or personal links”, 

c) List of deliveries, according to the specimen which constitutes Appendix 4 to the Request for 

Bids: “List of orders”, 

d) a power-of-attorney for submitting the bid, an original or certified copy, where the bid has 

been signed by an attorney-in-fact on behalf of the Contractor (if applicable), 

e) where the contractor transfers any personal data other than the data which concerns it 

directly and where the information obligation referred to in Article 13(4) or Article 14(5) of 

the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 

2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and 

on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 

Protection Regulation) (OJ L 119, p. 1) is not excluded, the following declaration: “I declare 

that I have fulfilled the information obligation set out in Article 13 or Article 14 of the 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) (OJ L 119 of 4 May 2016, p. 1) with respect to any natural persons whose 

personal data I have directly or indirectly obtained in order to apply for the award of a public 

contract as part of this procedure”. 

3. The bid, including attachments, must be signed by a person authorized to represent the 

Contractor. The bid unsigned will be considered invalid and will be rejected. 

4. The Awarding Entity accepts submission of the bid, including all appendices in English 

language. 

5. Before the expiry of the deadline for bid submission, the Contractor may amend or withdraw the 

submitted bid. 

6. The Awarding Entity announces that the bids submitted in this procedure are public and may be 

made available from the moment of their opening, with the exception of any information which 

constitutes a business secret. Any elements of the bid which the Contractor would like to 

withhold from the public as a business secret within the meaning of Article 11(4) of the Polish 

Unfair Competition Act of 16 April 1993 (Journal of Laws of 2018, item 419) should be placed 

in a separate sealed envelope (or protected in a different manner, e.g. if bids are submitted 

electronically) with the note: “business secret”, attached to the original bid. The content of the 

bid should include the information that the document is confidential. The Contractor shall be 

obliged to demonstrate that the confidential information constitutes a business secret. 
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Consequently, if the Contractor fails to fulfil the above obligation, the Awarding Entity will 

have reason to deem the classification of information as a business secret ineffective and thus it 

shall not treat the information as subject to protection or as a business secret within the meaning 

of the Polish Unfair Competition Act. 

7. The Contractor shall bear all the costs related to the preparation and submission of the bid. 

 

X. Bid submission method. 

By email to the Awarding Entity’s e-mail address: 

oferty@wpdpharmaceuticals.com with the note “Request for Bids No. 08/WPD104/2020“. 

 

XI. Bid submission date. 

1. The bid submission deadline shall expire on the 18th September, 2020 at 11:59p.m. CET. 

2. The submission date shall be deemed as the date when the bid is received at the Awarding 

Entity’s email address. 

3. Bids submitted past the bid submission deadline shall not be considered. 

4. The Awarding Entity reserves the right to extend the bid submission deadline. In such an event, 

the Awarding Entity shall each time publish a relevant notice at the site of the publication of 

Request for Bids No. 08/WPD104/2020, i.e. in the Competitiveness Base at 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ and on the Awarding Entity’s website 

at: www.wpdpharmaceuticals.com.  

 

XII. Bid validity period. 

1. The bid shall be valid for thirty (30) days starting from the date of the bid submission deadline. 

2. The Contractor alone or at the request of the Awarding Entity may extend the period of being 

bound by the bid with the provision that the Awarding Entity may only once, at last three (3) 

days before the expiry of the bid validity period, ask the Contractor for permission to extend 

this period for a designated time, but no longer than thirty (30) days. 

 

XIII. The manner, scope and persons authorized to communicate with Contractors. 

1. Communication between the Awarding Entity and Contractors shall be carried out using 

electronic means of communication and messages shall be sent to the email address of the 

Awarding Entity specified in Section I of the Request for Bids: 

 (oferty@wpdpharmaceuticals.com) 

2. The Contractor may request clarifications of the content of the Request for Bids from the 
Awarding Entity. The Awarding Entity shall reply to the questions posed by the Contractor 

within a time limit enabling the bid to be submitted, but not later than two (2) days prior to the 

bidding deadline, provided that the request for the clarifications is received by the Awarding 

Entity no later than by the end of the day when half of the bidding period has lapsed.  

3. If the request for clarifications of the content of the Request for Bids has been received later 

than by the end of the day when half of the bidding period has lapsed, the Awarding Entity may 

provide the clarifications or leave the request unconsidered.  

4. The Awarding Entity shall publish the questions and answers at the site of publication of 

Request for Bids No. 08/WPD104/2020, i.e. in the Competitiveness Base at: 

mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
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https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ and on the Awarding Entity’s website 

at: www.wpdpharmaceuticals.com.  

5. The Awarding Entity reserves the right to amend or supplement the Request for Bids at any time 

before the lapse of the bid submission deadline. In such an event, the Awarding Entity shall 

promptly publish a notice of the amendments or supplements made, providing the date of 

announcement of the changes and a description of such changes or supplements, at the site of 

the publication of Request for Bids No. 08/WPD104/2020, i.e. in the Competitiveness Base at 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ and on the Awarding Entity’s website 

at: www.wpdpharmaceuticals.com. 

6. Where the scope of the changes introduced into the Request for Bids or the clarifications 

provided result in the need to modify the bids, the Awarding Entity shall at the same time 

extend the bid submission deadline, according to the Section XI, paragraph 4. 

7. In case the price indicated in the bid by the Contractor seems abnormally low and raises doubts 

of the Awarding Entity as to the possibility of performing the object of the contract in 
accordance with the requirements specified in the Request for Bids, the Awarding Entity may 

request the Contractor to provide explanations, including providing evidence regarding the 

calculation of the price. 

8. The Awarding Entity reserves the right to correct obvious spelling mistakes in the bid, as well 

as obvious calculation errors, taking into consideration the calculation consequences of the 

corrections made, provided that they do not significantly alter the content of the bid. 

9. The Awarding Entity reserves the right to demand that Contractors whose bids were submitted 

on time but contain missing information or errors supplement or correct them or provide 

clarifications, while at the same time the Awarding Entity shall set an appropriate deadline and 

specify the scope of the necessary corrections and supplements and how they should be 

submitted. Corrections and supplements submitted past the deadline set by the Awarding Entity 

will result in the bid being rejected. Requests for correction, supplementation or clarification 

may only concern missing elements or errors of a formal nature. Complex changes to the 

submitted bids shall not be allowed. 

 

XIV. Announcement of the selected bid and grounds for the selection.  

1. The Awarding Entity shall publish the results of the procedure identifying the selected 

Contractor on the site where Request for Bids No. 08/WPD104/2020 was first published, i.e. in 

the Competitiveness Base on: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ and on 

the Awarding Entity’s website on: www.wpdpharmaceuticals.com, not later than within thirty 

(30) days of the expiry of the bid submission deadline.  

2. The Awarding Entity is not planning to hold a public opening of the bids. 

 

XV. Procedure cancellation conditions. 

1. The Awarding Entity reserves the right to cancel or amend the contract award procedure at any 

stage or to declare the procedure null and void or not to select any Contractor, without stating 

the cause. At the same time, the Awarding Entity announces that pursuant to valid legal 

regulations this Request does not constitute an offer within the meaning of Article 66 of the Act 

of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws of 2019, item 1145, as amended), neither is it 

an announcement within the meaning of the Public Procurement Act (Journal of Laws of 2019, 

item 1843, as amended).  

2. Contractors shall not assert any claims against the Awarding Entity should the Awarding Entity 

enforce the right referred to in clause 1 above. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.com/
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XVI. Contract signing and amendment terms; contract performance deadline.  

1. Contract signing terms. 

1) The Awarding Entity shall request the selected Contractor to sign the contract by sending a 

notice to the email address stated in the bid, indicating date of signing the contract.  

2) Where a Contractor chooses not to sign the contract, the Awarding Entity may sign it with 

the next Contractor whose offer received the second highest score.  

3) The contract will be signed based on the relevant provisions, which are indicated in the 

Appendix 5 to the Request for Bids. 

2. Contract amendment terms. 

The Awarding Entity indicated the contract amendment terms in the Appendix 5 to the 

Request for Bids. 

3. Deadline and manner of contract execution. 

1) The Awarding Entity plans to sign the contact with the selected Contractor within 

a maximum of thirty (30) days from the date of the submission of the bids. This deadline 

may change in the event of the extension of the period of being bound by the bid. 

2) The deadline for contract execution shall start on the day of the contract is signed and end in 

line with its validity. 

3) The Awarding Entity shall pay the renumeration according to the important provisions of the 

contract. 

 

XVII. Additional information. 

Protection of natural persons with respect to personal data processing: 

Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 

Data Protection Regulation) (OJ L 119 of 4 May 2016, p. 1) (henceforth “GDPR”), the Awarding 

Entity would like to inform you that: 

− WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. is the controller of your personal data; 

− Your personal data shall be processed pursuant to Article 6(1)(c) of GDPR for purposes related 

to contract award procedure 08/WPD104/2020, organized in the form of a request for bids 

compliant with the Competitiveness Rule set out in Section 6.5.2 of the Guidelines on the 
Eligibility of Expenses under the European Regional Development Fund, European Social Fund 

and Cohesion Fund for 2014-2020;  

− Recipients of your personal data will include persons or entities who will be granted access to 

the bidding procedure documentation under: 

 Regulation 1303/2013 (EU) of the European Parliament and of the Council of 17 December 

2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the 

European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural 

Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the 

Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council 

Regulation (EC) No 1083/2006 (OJ L 347 of 20 December 2013, page 320, as amended), 

hereinafter referred to as “Regulation 1303/2013”; 
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 Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 

December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions 

concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 

1080/2006 (OJ L 347 of 20 December 2013, p. 289); 

 Commission Regulation No 651/2014 (EU) of 17 June 2014 declaring certain categories of 

aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty 

(OJ L 187 of 26 June 2014, p. 1, as amended); 

 Act of 11 July 2014 on the principles of implementation of cohesion policy programs funded 

in the 2014-2020 financial perspective (Journal of Laws of 2017, item 1460); 

− Your personal data will be stored for the period referred to in Article 140(1) of Regulation 

1303/2013 and at the same time for not less than 10 years of the date when the last aid was 

granted under the aid scheme, with the provision that the indicated deadline is a minimum one 

and may be extended by the Intermediate Body, i.e. National Centre for Research and 

Development with its registered seat in Warsaw, at the following address: ul. Nowogrodzka 47a. 

− The obligation for you to provide your personal data results from the Guidelines on the 

eligibility of expenses under the ERDF, ESF and CF for 2014-2020 (Chapter 6); 

− Decisions concerning your personal data will not be taken in an automated manner, pursuant to 

Article 22 of GDPR; 

− You have: 

 The right to access your personal data, under Article 15 of GDPR; 

 The right to correct your personal data, under Article 16 of GDPR*; 

 The right to demand the restriction of the processing of your personal data from the 

organizer, subject to the cases referred to in Article 18(2) of GDPR**, under Article 18 of 

GDPR; 

 The right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection 

if you believe that the processing of your personal data violates provisions of GDPR; 

− You do not have: 

  The right to have your personal data erased, in conjunction with Article 17(3)(b)(d)(e) of 

GDPR; 

  The right to transfer your personal data referred to in Article 20 of GDPR; 

  The right to object to personal data processing under Article 21 of GDPR, as the legal basis 

for the processing of your personal data is Article 6(1)(c) of GDPR, 

               * Explanation: The exercise of the right to correct your personal data must not lead to a 
change of the result of the contract award procedure or to an amendment of the provisions of the 

contract in a manner which is inconsistent with the request for bids and it must not violate the 

integrity of the best bid selection report or any attachments thereto. 

              ** Explanation: The right to restrict processing shall not apply to the storage of data for the 

purpose of ensuring the use of any judicial remedies or for protecting the rights of a different 

natural or legal person or for important reasons of public interest of the European Union or a 

Member State. 

 

XVIII. Appendices: 

Appendix No. 1 - Bid form  

Appendix No. 2 - Declaration of the Contractor 
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Appendix No. 3 - Declaration of no capital or personal links 

Appendix No. 4 - List of completed orders 

Appendix No. 5 – Important provisions of the Contract – Template 
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