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Informacja nr 3 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 03.10.2022 r., udzielone przez 
Zamawiającego w dniu 07.10.2022 r.: 
 
Pytanie:  

Zamawiający w rozdziale VIII. Kryteria i sposób oceny ofert napisał: 

Termin realizacji zamówienia od chwili złożenia zamówienia w przedziale: 

do 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt 

od 7 do 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt 

od 14 do 28 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt 

powyżej 28 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt 

 

W związku z czym podanie terminu realizacji zamówienia - 7 dni będzie punktowane przez Państwa 

poprzez przyznanie 20 pkt czy 10 pkt? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem do i od 7 dni wskazuje, że wskazanie przez Wykonawcę terminu 

realizacji zamówienia od chwili złożenia zamówienia 7 dni będzie miało wartość punktową = 10 pkt  
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