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OGLOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na uslugi sekwencjonowania transkryptom6w metodq NGS,

z zastosowaniem technologii llluminy i PacBio

1. Opis przedmiotu zam6wienia:

1) Przedmiot zam6wienia stanowiq uslugi polegajqce na wykonaniu

sekwencjonowania transkryptom6w metodq NGS, z zastosowaniem technologii

lllumina i PacBio. Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje:

a) kontrolg jako5ci probek RNA izolowanych z materialu ro5linnego,

b) przygotowanie bibliotek RNA typu "stranded" po usunigciu rRNA

z calkowitego RNA dla wszystkich pr6b dostarczonych do sekwencjonowania

w technologii lllumina,

c) przygotowanie bibliotek lsoSeq RNA dla wszystkich pr6b dostarczonych

do sekwencjonowania w technologii PacBio,

d) sekwencjonowanie bibliotek (b) w trybie sparowanych odczyt6w 2x150bp,

przy zakladanei liczbie par odczyt6w minimum 40 mln na pr6bg wykonane

zestawem dedykowanym dla technologii llluminy (HiSeq 4000, Novaseq),

e) sekwencjonowanie bibliotek (c) przy zakladanej wydajnoSci 7 Gb na pr6bg

zestawem dedykowanym dla technologii PacBio (Sequel),

f) kontrolg jako6ci odczytow z usuniqciem sekwencji adapterowych przed

udostgpnieniem,

g) udostgpnianie surowych danych w formacie FASTQ poptzez odpowiednio

szybki serwer internetowy.

2) Zamawiajqcy zaklada realizacji uslugi w 3 partiach, z mo2liwo6ciq negocjacji cen

zwiqzanq z rozwojem technologii lllumina i PacBio.

3) Transport prob od ZamawiajEcego do siedziby Wykonawcy w kontrolowanych

warunkach (stala temperatura -20oC) na koszt Wykonawcy.

2. Termin wykonania zam6wienia: zam6wienie naleZy realizowa6 sukcesywnie,

ka2dorazowo w terminie do 9 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiajqcego prob

wyspecyfikowanych przy zamowieniu.
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3. Warunki udzialu w postgpowaniu:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki

udzialu w postgpowaniu dotyczqce zdolnoSci technicznej lub zawodowej.

Warunki, o kt6rych mowa powy2ej zostanA spelnione, je2eli wykonawca wykaze, 2e:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal nale2ycie:

a) co najmniej dwie uslugi (zakoriczone umowy) sekwencjonowania

transkryptomow metodq NGS, z zastosowaniem technologii llluminy

o lqcznej warto5ci nie niZszej niz B0 000,00 zlotych brutto

oraz

b) co najmniej dwie ustugi (zakoriczone umowy) sekwencjonowania metodq

PacBio o tqcznej warto6ci nie ni2szej ni2 40 000,00 zl;

2) dysponuje min. dwoma osobami posiadajqcymi min. trzyletnie do6wiadczenie

w sekwencjonowaniu transkryptom6w metodq NGS z zastosowaniem

technologii llluminy i PacBio.

3) byl cytowany w co najmniej w 5 recenzowanych czasopismach naukowych

o migdzynarodowym zasiggu.

4. Informacje o sposobie porozumiewania sig zamawiajqcego z wykonawcq,

a tak2e wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sig z wykonawcami:

1) Dopuszcza sig mo2liwo6i porozumiewania sig przy pomocy listu poleconego albo

faksu lub drogq elektronicznE, z tym, ze oferta musi zoslae zlo2ona w formie

oryginalu na pi6mie przed uptywem terminu, o ktorym mowa w pkt 8 niniejszego

ogloszenia.

2) Wszelkie pytania do postQpowania naleZy kierowad na adres: pkra@igr.poznan.pl

5. Termin zwiqzania ofertq: 30 dni.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Oferta zostanie sporzqdzona zgodnie z tre6ciq Formularza oferty, stanowiqcego

zalqcznik nr 1 do niniejszego ogloszenia,

2) Wraz z Formularzem ofertowym nale|y zloLye wypelnione i podpisane zalqczniki

nr 2-6 do niniejszego Ogloszenia,

3) Ka2dy wykonawca zlo2y tylko jednq ofertq. Zlo2enie wigkszej liczby ofert

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlo2onych przez wykonawcq,

4) Oferta niekompletna zostanie przez zamawiajqcego odrzucona,

5) Oferta bedzie napisana w jqzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze

lub rgcznie dlugopisem lub nieScieralnym atramentem,



6) Oferta musi by6 z+ozona w oryginale lub kserokopii poiwiadczonej za zgodno6d

z oryginalem (ka2da strona) przez wykonawcg lub jego pelnomocnika.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena podana w Formularzu ofertowym - zalqcznik nr 1 do Ogloszenia musi

uwzglqdnia6 wszystkie koszty realizacji przyszlej umowy. Cena musi wynikai z sumy

wszystkich pozycji Formularza cenowego - zalqcznik nr 2 do Ogloszenia.

Obowiqzujqca stawka podatku VAT: 23%

UWAGA:

Zamawiajqcy uzna za blqd w obliczeniu ceny okreSlenie jej niezgodnie z polskim

systemem platniczym, opartym na:

- art.3 ust. 1pkt. 1iust.2 ustawyzdnia9maja 2014r.o informowaniu o cenach

towar6w i uslug (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1830zpo2n.zm.),

- art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

(t.j. Dz. U.22017 r.,poz. 13732p62n. zm.).

Zgodnie z powy2szymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie

musi zawiera6 prawidlowq stawkg podatku VAT oraz musi by6 wyra2ona w zlotych

z dokladnoSciq do setnych czgici zlotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

B. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:

Ofertg nale2y zlo2yC w formie pisemnej osobiscie lub przesylkq pocztowq/kurierskq

w terminie do dnia 10.10.2018 r., do godz. 12:00 w sekretariacie Instytutu Genetyki

RoSlin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (pok. 124), ul. Strzeszyhska 34, 60-479

Poznai - na zalqczonym Formularzu oferty, w zamknigtej kopercie z dopiskiem

,,Odpowiedi na zapytanie ofertowe dotyczqce uslugi sekwencjonowania RNA"

9. Opis kryteri6w, ktorymi zamawiajqcy bgdzie siq kierowal przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w i sposobu oceny ofert:

1) Cena - 80 7o

Oferla z najni2szq cenq otrzyma 80 punktow, a pozostafe oferty proporcjonalnie

mniej wg nastgpujqcego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto
cena = x 80 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

2) Termin realizacji - 20 o/o

Termin wykonania jednej analizy od dnia odebrania pr6bki przez wykonawcg

(przy zalo2eniu spelnienia kryterium jakoSci izolatu RNA) do dnia umieszczenia

danych sekwencyjnych na seruerze.



Oferta mo2e otrzymai max 20 pkt, pzyznanych w nastgpujqcy spos6b:

9tygodni -0pkt
Stygodni -7pkt
7 tygodni - 14 pkt

6 tygodni - 20 pkt

Zostanie wybrana oferta, kt6ra otrzyma najwy2szq sumg punkt6w w powy2szych

kryteriach oceny ofert.

10. lstotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej

umowy, zawiera zalqcznik nr 7 do niniejszego Ogloszenia - Wz6r umowy.

ZalEczniki d o oglosze n ia :

1. Formulaz ofertowy

2. Formulaz cenowy

3. OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w

4. Wykaz ustug

5. Wykaz os6b

6. Wykaz publikacji

7. Wz6r umowy
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