ZAPYTANIE OFERTOWE

„ Tłumaczenie pisemne dokumentacji rejestracyjnej”
Poznań, 09 grudnia 2015r.

Biofarm sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Biofarm sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na
język angielski dokumentacji rejestracyjnej dostarczonej przez Zamawiającego.
Szacunkowo zakłada się, że dokumentacja rejestracyjna zajmować będzie 380 Stron
A4 (rzeczywistych).
Termin świadczenia usługi:
Tłumaczenie musi zostać wykonane w terminie do 29.02.2016

III. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonywały co najmniej
3 tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentacji dotyczącej
produktów farmaceutycznych,
3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1-4 Wykonawca wraz
z ofertą złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania. Warunki określone w pkt 1-4 zostaną uznane za spełnione poprzez
złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2.
V. Kryteria wyboru oferty.
V. Kryteria wyboru oferty
Kryteriami wyboru oferty w niniejszym postępowaniu są:
1. Cena: 70%, liczona wg metody, im niższa cena brutto tym więcej punktów.
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Cena oferty podana
w kwocie brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za przetłumaczenie
1 strony przeliczeniowej (liczba znaków na jednej stronie wynosi
1800). Ostateczna wartość zamówienia zostanie doprecyzowana po
przeliczeniu ilości stron, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy.
2. Poprawność wykonania próbnego tłumaczenia: 30%. Tekst próbnego
tłumaczenia, które będzie podlegało ocenie w niniejszym postępowaniu
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Ocenie podlegać będzie
zastosowanie specjalistycznego słownictwa farmaceutycznego, które Oferent
powinien zastosować przy tłumaczeniu.
Najwięcej punktów otrzyma oferta zawierająca przetłumaczony tekst próbny,
w którym liczba błędów będzie najniższa.
VI. Termin złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy przesłać do dnia 18.12.2015 r. do godz. 9:00 w jednej z niżej
wskazanych form:
Projekt jest realizowany w ramach Programu INNOMED, który jest wdrażany w działaniu 1.5
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2a) na adres Zamawiającego wskazany w pkt I.
2b) na adres e-mail: ewelina.grzelak@biofarm.pl
VII. Kontakt z Zamawiającym
W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panią Eweliną Grudzką-Grzelak pod
numerem telefonu 61 66 51 523, ewelina.grzelak@biofarm.pl
VIII. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy
1. O wyborze oferty powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którzy złożyli
oferty.
2. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Poznań, dnia 09.12.2015r.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres wykonawcy :
………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego na

Tłumaczenie pisemne dokumentacji rejestracyjnej
1.

Oferujemy wykonanie tłumaczenia 1 strony przeliczeniowej (liczba znaków 1800) zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto ……………………..zł
słownie: ……………………………….zł
netto ……………………..zł
słownie: ……………………………….zł

2.

Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

3.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5.

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r.
Nr 113, poz.759)

……………………………………..
Data i podpis
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Załącznik nr 2
Nazwa i adres wykonawcy :
………………………………..

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zarządzanie projektem:

Tłumaczenie pisemne dokumentacji rejestracyjnej
Niniejszym oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone realizacją następujących trzech
usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji dotyczącej produktu farmaceutycznego:
Tytuł tłumaczenia

Zamawiający

3. dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

………………………………
miejscowość i data

……………………………..
podpis wykonawcy
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Załącznik nr 3 Próbny tekst tłumaczenia
Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………..
Wersja Polska:
Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie i przedstawienie formalnie udokumentowanych
dowodów na to, że metoda analityczna spełnia wymagane kryteria, wybrane odpowiednio do jej
przewidywanego zastosowania.
Zakres metody
Badaniom poddano następujące parametry walidacji:
 specyficzność,
 system stosowalności,
 liniowość,
 dokładność,
 precyzję (powtarzalność, precyzję pośrednią),
 granicę wykrywalności,
 granicę oznaczalności,
 precyzję na poziomie granicy oznaczalności,
 odporność.
Opracowaną metodę, po ustaleniu wszystkich parametrów walidacji zastosowano do oznaczenia
zanieczyszczeń w produkcie leczniczym X.
Na podstawie chromatogramu roztworu zawierającego X i wszystkie zanieczyszczenia (rycina 4)
i roztworu B1 (rycina 5) oceniono sprawność kolumny i uzyskany rozdział chromatograficzny, obliczając
następujące parametry:






liczbę półek teoretycznych piku X N (roztwór B1),
współczynnik asymetrii piku X As (roztwór B1),
względne odchylenie standardowe pola powierzchni piku X RSDP [%] (roztwór B1),
względne odchylenie standardowe czasu retencji piku X RSDtR [%] (roztwór B1),
współczynnik rozdziału pomiędzy pikiem X a pikiem zanieczyszczenia IV R i,j (roztwór C).

Odważono dokładnie 2,10 mg substancji porównawczej chlorowodorku X o mocy W = 93,95%
i dokładnie około 130 mg mieszaniny substancji pomocniczych dla produktu leczniczego X,
przeniesiono do kolby miarowej poj. 100 ml, dodano około 70 ml rozpuszczalnika i umieszczono w
łaźni ultradźwiękowej na 10 minut. Po ochłodzeniu uzupełniono rozpuszczalnikiem do kreski,
wymieszano i wirowano na wirówce przez 5 min przy prędkości 4000 obrotów/minutę (roztwór J,
stężenie 19,73 µg/ml).
Do kolb miarowych pojemności 10 ml odmierzono dokładnie po V ml roztworu J, uzupełniono do
kreski rozpuszczalnikiem i wymieszano (roztwory J2 – J9).
Do kolby miarowej pojemności 10 ml odmierzono dokładnie V ml roztworu J 2, uzupełniono do kreski
rozpuszczalnikiem i wymieszano (roztwór J1).
Na kolumnę naniesiono roztwory i zarejestrowano chromatogramy. Każde oznaczenie powtórzono
trzykrotnie.
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Wersja angielska:
………………………

………………………………
miejscowość i data

……………………………..
podpis wykonawcy
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