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Zielona Góra, 13.12.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-17/IV/2019 

W związku z realizacją projektu ze Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na realizację zamówienia na: 

 
Tabela 1 

Lp. Przedmiot zapytania: Ilość 

1. 

Badania komórkowe – ocena cytotoksyczności materiałów stosowanych w chirurgii kostnej 

Zakres prac obejmuje: 

1. Dobór metodyki i przeprowadzenie badań z wykorzystaniem komórek ludzkich, np. 

osteoblastycznych Saos-2 

2. Badania obejmą: 

− ocenę cytotoksyczności po inkubacji 12h i 48h; 

− obserwacje za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) 

po hodowli komórkowej dla poszczególnych typów próbek (P1, P2 i P3) i 

czasu inkubacji (12h i 48h) przy co najmniej trzech różnych 

powiększeniach; 

3. Opracowanie wyników i raportu z badania w wersji papierowej i cyfrowej, który 

będzie zawierał m.in.: opis metodyki badawczej, wyniki i ich analizę, wnioski oraz 

zdjęcia z badań SEM. 

4. Raport recenzowany i podpisany przez osobę co najmniej ze stopieniem doktora 

habilitowanego. 

5. Próbki (trzy różne rodzaje biomateriałów) dostarcza Zamawiający w liczbie i o 

geometrii ustalonej z Wykonawcą. 

6. Opracowanie raportu w wersji elektronicznej i papierowej dostarczony pocztą lub 

osobiście pod adres firmy: ul. Składowa 5B, Czerwieńsk. 

7. Próbki po badaniach wraz z raportem są zwracane Zleceniodawcy na adres podany 

w p.3. 

8. Wszystkie dane związane z badaniami stanowią materiał poufny i nie mogą być 

upublicznianie/upowszechniane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody LfC. 

9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do uzyskanych wyników badania oraz ich 

swobodnego wykorzystywania w prowadzonej działalności. 

 

1 opracowanie  

 

Wymagania: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, infrastrukturę badawczą  

i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym: 

- posiadają minimum 3-letnie doświadczenia w badaniach komórkowych; 

- posiadają doświadczony w badaniach biomateriałów zespół (potwierdzone pracami naukowymi – do przedstawienia 

na żądanie Zleceniodawcy); 

- są jednostką naukową. 

Ocena spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. 



 

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email:lfc@lfc.com.pl, 
www.lfc.com.pl 
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email:rd@lfc.com.pl 

 
Projekt pt.: „Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D-Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo-krzyżowej” 
jest współfinansowany ze środków Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Nie znajdują się w stanie likwidacji i nie została 

wobec nich ogłoszona upadłość.  

Ocena spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. 

Uwagi: 

a) termin oczekiwania na ofertę: 7 dni  

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

c) minimalny okres ważności oferty: 7 dni 

d) dane do dostawy: 

LfC Sp. z o.o.  

Ul. Składowa 5B 

66-016 Czerwieńsk 

e) dane do faktury VAT:  

LfC Sp. z o.o.,  

929-011-26-10 

ul. Kożuchowska 41,  

65-364 Zielona Góra, 

f) kryterium wyboru oferty: 

   - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,  

    - najniższa cena brutto - 100%; 

 Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:  

 K1= Cn / Cb * 100 

 Oznaczenia:  

 Cn – najniższa cena brutto; 

    Cb - cena brutto złożonej oferty; 

g)  Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym; 

h)  Zakup realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 


