
Warszawa, 19 września 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym udziałem w konkursie „Szybka Ścieżka” finansowanym przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; oś
priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działanie 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” przedsiębiorstwo LifeFlow sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usług
zleconych wg podanej poniżej specyfikacji.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami zasady konkurencyjności.

1. Zamawiający
LifeFlow Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
NIP: 5213714387
tel. +48  605 111 445, email:  info@lifeflow.eu

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja badania klinicznego w celu weryfikacji
działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego z funkcją pomiarową, przy czym w ramach realizacji
badania klinicznego powinny zostać wykonane wszystkie procedury wymienione w załączniku nr 1, a
pod pojęciem “przygotowania” należy rozumieć opracowanie :

- odpowiedniego protokołu realizacji badania klinicznego
- stosownych wniosków o uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na realizację badania

klinicznego
Warunkiem włączenia pacjenta do badania klinicznego będzie identyfikacja w procedurze nr 2 z
załącznika nr 1 co najmniej jednej zmiany polegającej na co najmniej 50% zwężeniu światła naczynia.
Wyniki przedstawionych w załączniku nr 1 procedur zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci
zanonimizowanej.
Liczność grupy pacjentów włączonych do badania klinicznego będzie w przedziale 100 - 120. Badania
kliniczne zostanie przeprowadzone w okresie 24 miesięcy.

Kod CPV:
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

3.1.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1) jednostki naukowe spełniające kryterium kwalifikowalności w ramach poddziałania – uczelnie

publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące
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organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt
83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;  oraz

2) posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oraz

3) dysponujący osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadającymi
specjalizację z kardiologii z uprawnieniami samodzielnego operatora (certyfikat AISN - asocjacja
interwencji sercowo-naczyniowej PTK) oraz specjalizację z radiologii.;   oraz

4) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
tj. realizacji procedur klinicznych opisanych w załączniku nr 1   przy użyciu aparatów tomografii
komputerowej (TK) gwarantujących oczekiwaną przez Zamawiającego jakość danych wynikowych.
Za aparaty TK wypełniające ten wymóg uznawane będą urządzenia klasy I lub II, gdzie:

a) Klasa I – oznacza aparat TK jednoźródłowy 256- lub 320-rzędowy, lub
b) Klasa II - aparat dwuźródłowy 2x192 rzędowy),

Przy czym warunkiem koniecznym jest, aby w/w urządzenia znajdowały się w fizycznym posiadaniu
Oferenta

5) pozostający w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia; oraz

6) Zamawiający wymaga, aby Oferent biorący udział w postępowaniu, nie znajdował się w stanie
likwidacji i nie została w stosunku do niego ogłoszono upadłość; oraz

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

7) posiadający wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia
Oferent ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 2 lat
lub krótszym co najmniej 150 procedur koronarografii tętnic wieńcowych połączonych z pomiarem
FFR oraz co najmniej 150 procedur angio-TK tętnic wieńcowych. Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia o wykonaniu tych badań.

8) Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.

Przez powiązania 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 przygotowaniem i 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,
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.

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Oferentem a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe
lub kapitałowe, Oferent składa wraz ofertą odpowiednie oświadczenie.
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3.2.  Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w
oparciu o złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

3.3. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem
Oferenta i odrzuceniem złożonej oferty.

4. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

I.1. Podmiot posiadający wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia –
Warunek Konieczny (WK),gdzie:

w przypadku spełnienia warunku - 1 pkt,

w przypadku niespełnienia warunku – 0 pkt.

Oferent ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 2 lat
lub krótszym co najmniej 150 procedur koronarografii tętnic wieńcowych połączonych z pomiarem
FFR oraz co najmniej 150 procedur angio-TK tętnic wieńcowych. Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia o wykonaniu tych badań.

II. Warunki finansowe

II.1. Cena brutto - maksymalnie 40 pkt.

A = (K min/Kx)*40

gdzie:

A – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,

K min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie,

Kx – cena brutto rozpatrywanej oferty

III. Warunki merytoryczne

III.1. Doświadczenie osób oddelegowanych przez Oferenta do realizacji projektu  polegającego na
wykonywaniu inwazyjnych pomiarów FFR (Flow Fractional Reserve) w czasie badania
koronarograficznego oraz  badania angio-TK tętnic wieńcowych – maksymalnie 42 pkt.

B = (P / Pmax) * 42

gdzie:
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B – liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie kliniczne  w  wykonywaniu
badań tomograficznych i koronarograficznych w obszarze tętnic wieńcowych

P = 3*B1 + B2, gdzie :

B1 – liczba przeprowadzonych badań klinicznych, w których wykonywane były
procedury wymienione w załączniku nr 1  i w których osoby oddelegowane do
projektu przez Oferenta brały udział,

B2 – liczba  publikacji naukowych dotyczących obszaru badania klinicznego
wymienionego w załączniku nr 1, których autorami lub współautorami są
osoby oddelegowane do projektu przez Oferenta,

P max – maksymalny współczynnik P ze wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie.

III.2. Doświadczenie Oferenta w realizacji projektów naukowych lub badań klinicznych nad
technologiami lub urządzeniami medycznymi oraz badań klinicznych nad technologiami lub
urządzeniami medycznymi zakończonych zgłoszeniem do uzyskania certyfikatu FDA –  maksymalnie 18
pkt.

C = (N / Nmax) * 18

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za doświadczenie w obszarze realizacji projektów
naukowych lub badań klinicznych nad technologiami lub urządzeniami medycznymi oraz
badań klinicznych, których wyniki będą zgłoszone do certyfikacji FDA

N = 3*C1 + C2 + 0.5*C3 , gdzie:

C1 – liczba przeprowadzonych przez Oferenta badań klinicznych lub projektów
naukowych nad technologiami lub urządzeniami medycznymi

C2 – liczba przeprowadzonych przez Oferenta badań klinicznych nad
technologiami lub urządzeniami medycznymi, które zostały złożone do
certyfikacji FDA.

C3 - liczba przeprowadzonych przez Oferenta badań klinicznych nad
technologiami lub urządzeniami medycznymi, które zostały złożone do
certyfikacji FDA i uzyskały ten certyfikat.

N max – maksymalny współczynnik N ze wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na
zapytanie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru WK*(A+B+C). W przypadku gdy wpłynie jedna oferta zamawiający ma
prawo dokonać jej wyboru, jeżeli spełnia one wszystkie kryteria wyboru.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty.
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Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert.

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

osobiście w biurze Zamawiającego przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu w godzinach 9: 00-16:00 lub
pocztą na adres LifeFlow Sp. z o.o., ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone
nazwą, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta w odpowiedzi na postępowanie w ramach Projektu 1.1.1. PO IR”

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2016 r. o godzinie 16.00 (decyduje data doręczenia
oferty).

6. Miejsce i termin rozpatrywania ofert
Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie trzech (3) dni roboczych od
daty upływu terminu składania ofert.

7. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym momencie bez
podania przyczyny podjętej decyzji.

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów uzupełnień (jeżeli nie
naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również
zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

3) Przed upływem składnia ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym
oferentom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty
Wszyscy oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyniku postępowania
przez Zamawiającego.

UWAGA:

Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa warunkowa, a w przypadku uzyskania
dofinansowania na realizację projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace



Strona 6 z 7

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” regularna umowa na wykonanie prac będących
przedmiotem zapytania.

Złożenie oferty przez Oferenta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy
Zamawiającym a Oferentem.
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Załącznik nr 1 - Lista procedur dla pacjentów włączonych do badania klinicznego

1. Wywiad lekarski mający na celu oszacowania ryzyka choroby niedokrwiennej serca,

2. Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK) tętnic wieńcowych przy pomocy tomografu klasy I
lub II gdzie : Klasa I - aparat TK jednoźródłowy 256- lub 320-rzędowy, Klasa II - aparat dwuźródłowy
2x192 rzędowy wraz z opisem klinicznie istotnych zmian tj. zmianami światła naczynia wynoszącymi co
najmniej 50%,

3. Pomiar morfologii krwi badanego pacjenta,

4. Koronarografia tętnic wieńcowych wraz z pomiarem FFR co najmniej jednego istotnego zwężenia
zidentyfikowanego w czasie badania angio-TK wraz z ich opisem ( tj. czas trwania hiperemii, moment
czasowy wykonania pomiarów FFR wraz z ich lokalizacją, ocena stopnia zwężenia),

5. W czasie badania koronarografii tętnic wieńcowych pomiar ciągłego ciśnienia tętniczego przy
pomocy metody nieinwazyjnej z wykorzystaniem urządzenia medycznego z funkcją pomiarową.
Pomiar ten zostanie wykonany przy pomocy atestowanego i dopuszczonego na rynek medyczny
urządzenia medycznego dostarczonego przez Zamawiającego.
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