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Informacja nr 2 dla oferentów do Zapytania ofertowego nr 01/RXnanoBRAIN/2022 ogłoszonego 
w dniu 30.09.2022 r. (ogłoszenie w portalu Baza Konkurencyjności nr 2022-7309-128575) 
dotyczącego realizacji projektu ,,Optymalizacja terapii nowotworów mózgu z wykorzystaniem 
nanocząsteczek - weryfikacja skuteczności w modelach na różnych poziomach organizacji/ 
Nanoparticles to optimize the effects of radiotherapy of brain tumors: multi-scale modeling and 
experimental validation” (akronim: RXnanoBRAIN) realizowanego w ramach EuroNanoMed 3 
(Cofund), IV konkurs (JTC 2020), objętego umową o dofinansowanie nr 
ENM3/IV/18/RXnanoBRAIN/2022. 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
WPD Pharmaceuticals sp. z o. o.  
adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 400 000 zł 
NIP: 5252721500 
Tel: +48 515 262 381 
www.wpdpharmaceuticals.com  
 
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: 
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu 
e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com  
 
Odpowiedzi na pytanie zadane przez oferentów w dniu 05.10.2022 r., udzielone przez 
Zamawiającego w dniu 05.10.2022 r.: 
 

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia następujących pozycji z części 1 i stworzenie dla 
tej części odrębnego pakietu? Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem przeciwciał Cell Signaling na 
terenie Polski. Posiadamy list autoryzacyjny stwierdzający ten fakt. 

 
przeciwciało anty-pSTAT3 (Y705) królicze poliklonalne, wykrywające ludzkie i mysie 
białko pSTAT3, op. 100 ul, produkt wzorcowy: Cell Signalling, pSTAT3 Ab, nr kat. 9145 
lub produkt równoważny 

przeciwciało anty-królicze sprzeżone z HRP, op. 1 ml, produkt wzorcowy: Cell 
Signalling, nr kat. 7074, anti-rabbit IgG, HRP-linked, op. 1 mL lub produkt 
równoważny 

przeciwciało anty-STAT3, królicze poliklonalne, wykrywające ludzkie i mysie białko 
STAT3, op. 100 ul, produkt wzorcowy: Cell Signalling, cat no 9132,  lub produkt 
równoważny 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wyłączenie z Pakietu 1 powyższych pozycji do odrębnego 

pakietu nr 1B (Formularz asortymentowo – cenowy uwzględniający pakiet nr 1B w załączeniu)  

Jednocześnie wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 11.10.2022 r. godzina 

pozostaje bez zmian.  
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