Zaproszenie do złożenia oferty w zamówieniu nr
ANG/ZP/1/1/2016
Zapraszamy do złożenia swojej oferty na wykonanie czynności w zakresie zamówień publicznych w
projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence
(FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” (Projekt nr POIR.01.01.01-00-0540/15-00).
Zakres wykonywanych czynności:
1. Konsultacje w zakresie zamówień publicznych;
2. Przygotowanie i przeprowadzenie 3 postępowań na wyłonienie podwykonawców. Planowane
terminy postępowań:
I – styczeń 2016 r - Wyłonienie podwykonawcy w zakresie konstrukcji prototypu urządzenia;
II- styczeń 2016 r. - Wyłonienie podwykonawcy, który dokona weryfikacji klinicznej metody
FMSF z wykorzystaniem modelu urządzenia (Etap 1) i z prototypem wypracowanym w ramach
projektu (Etap 2), u osób zdrowych i pacjentów szpitalnych ze zdiagnozowaną chorobą układu
krążenia;
III- grudzień 2016 r. - Wyłonienie podwykonawcy, który dokona weryfikacji metody FMSF, z
wykorzystaniem prototypu urządzenia, w odniesieniu do osób aktywnie uprawiających sport
amatorski lub wyczynowy.
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.
Wymiar czasu pracy: ok 300 godz.
Czas trwania projektu: 2015 r. do połowy 2018 r.
Sposób zapłaty:
I transza (60%) po wykonaniu I-go i II-go postępowania
II transza (40%) po wykonaniu III-go postępowania

Wymagania wobec osoby/ osób wykonującej/ wykonujących czynności:
1. Wykształcenie co najmniej średnie.
2. Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
3. Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w szczególności zamówień z dziedziny
nauki w projektach naukowo -badawczych
Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik do zaproszenia) osobiście w miejscu:
Angionica Sp. z o.o., 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, bud. A24, pok. 1 (po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym, pod numerem tel. 42 631 30 83) lub drogą mailową na adres: biuro@angionica.com.pl,
do dnia 15 stycznia 2016 r. godz. 12:00.
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