
         
 

Informacje o ogłoszeniu 
 

Nazwa projektu 
  
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego 

 
Status zamówienia 
Aktualne  

 
Tytuł zamówienia  
Sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) plastików dla  
WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-
0912/17-00 
 

Termin składania ofert  
20.07.2018 
 
Miejsce i sposób składania ofert  

1. Sposób składania ofert:   
1) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego 

(na adres: WPD Pharmaceuticals  sp.  z o. o., ul.  Żwirki  i  Wigury  101,  02-089  
Warszawa), 

2) osobiście w siedzibie Zamawiającego (pod adresem: WPD  Pharmaceuticals  sp.  
z o.o., ul.  Żwirki i  Wigury  101,  02-089  Warszawa), 

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: 
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com. 

2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem  posłańca 
należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Zapytanie  ofertowe  nr  
4/2018”. 

 
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty  
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia  
Beata Pająk 
 



         
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
606 313 770 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) 
plastików laboratoryjnych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji 
projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 
pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń́. 
 
Kategoria ogłoszenia  
Dostawy 

 
Podkategoria ogłoszenia  
Dostawy inne   
 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo  
mazowieckie 

 
Powiat 
Warszawa 

 
Miejscowość 
Warszawa 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Cel zamówienia  
Celem zamówienia jest wybór dostawcy plastików laboratoryjnych 

 
Przedmiot zamówienia  
1) Sukcesywny zakup i dostawa plastików laboratoryjnych. PZ musi być fabrycznie nowy, 

pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń́. 

2) Specyfikacja: 



         
 

a) probówki typu eppendorf 1,5 ml z zamknięciem Lock up (niesterylne, 
pojedyncze, możliwość wirowania do 30 000g i przechowywania w temp. -
80°C. Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade) - 40 000 sztuk 

b) probówki 15 ml (sterylne, wirowanie do 10000g. Wolne od DNaz, RNaz i 
endotoksyn, USP VI Grade) - 3000 sztuk 

c) probówki 50 ml (sterylne, wirowanie do 12000g, Wolne od DNaz, RNaz i 
endotoksyn, USP VI Grade) - 3000 sztuk 

d) pipety serologiczne (sterylne, z nadrukowaną skalą, zapakowane osobno, 
Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade): 

- pipety serologiczne 2 ml  - 1600 szt. 

- pipety serologiczne 5 ml  - 1200 szt. 

- pipety serologiczne 10 ml - 1200 szt. 

- pipety serologiczne 50 ml  - 600 szt. 

- pipety serologiczne 25 ml - 1200 szt. 

e) butelki do adherentnych hodowli komórkowych (Wolne od DNaz, RNaz i 
endotoksyn, USP VI Grade)  
- 25 cm2 wentylowany korek z filtrem (niemodyfikowane) - 1000 szt.  
- 75 cm2 wentylowany korek z filtrem (niemodyfikowane) - 1000 szt.  

f) szalki do hodowli komórkowych (Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI 
Grade)  
- 10 cm (niemodyfikowane) -1500 szt. 
- 6 cm (niemodyfikowane) - 2000 szt.  

g) płytki wielodołkowe (klarowne, płaskie dno, z klarowną przykrywką, Wolne od 
DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade): 

- płytki 6-dołkowe - 100 szt. 

- płytki 24-dołkowe – 100 szt. 

- płytki - 96 dołkowe  – 400 szt. 

h) skrobaczki do komórek (sterylne, indywidualnie pakowane, szerokość ostrza 
18 cm-100 sztuk 

i) filtry strzykawkowe PES (sterylne, 0,22 µm, pakowane osobno)- 200 szt. 
j) probówki do mrożenia komórek (krioprobówki, 2 ml, sterylne, gwint 

wewnętrzny. Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade) – 1000 szt. 
k) labteki 8-komorowe (sterylne, szklane komory do hodowli komórek, 8-

komorowe)- 24 szt. 
l) tipsy niskoadhezyjne do pipet, bez filtra (kompatybilne z pipetami Eppendorf, 

Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade): 



         
 

- tipsy do pipet do 10 µl (w worku, niesterylne, dostosowane do 
sterylizowania w autoklawie i kompatybilne z pudełkami tipsów 
sterylnych wymienionych niżej) -100 000 szt. 

- tipsy do pipet do 200 µl (w worku, niesterylne, dostosowane do 
sterylizowania w autoklawie i kompatybilne z pudełkami tipsów 
sterylnych wymienionych niżej) – 100 000 szt. 

- tipsy do pipet do 1000 µl (w worku, niesterylne, dostosowane do 
sterylizowania w autoklawie i kompatybilne z pudełkami tipsów 
sterylnych wymienionych niżej) - 50 000 szt. 

- tipsy do pipet do 5000 µl (w worku, niesterylne, dostosowane do 
sterylizowania w autoklawie i kompatybilne z pudełkami tipsów 
sterylnych wymienionych niżej) - 2000 szt. 

- tipsy do pipet do 10 µl (pudełka po 96 szt., sterylne, w pudełkach 
dostosowanych do sterylizowania w autoklawie)- 960 szt.  (10 pudełek 
po 96 tipsów) 

- tipsy do pipet do 200 µl (pudełka po 96 szt., sterylne, w pudełkach 
dostosowanych do sterylizowania w autoklawie) -960 szt.  (10 pudełek 
po 96 tipsów) 

- tipsy do pipet do 1000 µl (pudełka po 100 szt., sterylne, w pudełkach 
dostosowanych do sterylizowania w autoklawie)- 1000 szt. (10 
pudełek po 100 tipsów) 

- pudełko na tipsy do pipet do 5000 µl (dostosowane do sterylizowania 
w autoklawie)- 4 szt. 

m) filtry butelkowe 500 ml (średnica porów membrany 0,22 µm. Wolne od 
DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade)- 200 szt. 

n) butelki do filtrów 500 ml (Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, USP VI Grade)- 
400 szt. 

o) strzykawki (bezbarwne, z nadrukowaną skalą) 
- 2 ml – 100 szt. 
- 5 ml – 100 szt. 

p) statywy na probówki: 
- wielostronny, zawierający otwory na probówki 50 ml (min. 4 otwory) i 15 
ml (min. 10 otworów) – 4 szt. 
- na probówki 1,5-2 ml typu Eppendrof (min 96 otworów, układ 8x12 lub 
równoważne)- 6 szt. 

q) zlewki  (z uchem i nadrukowaną skalą) 
- 2000 ml- 2 szt.  
- 500 ml – 2 szt. 



         
 

- 250 ml- 2 szt. 
r) cylindry miarowe (z nadrukowaną skalą) 

- 1000 ml – 2 szt. 
- 500 ml – 2 szt. 
- 100 ml -  2 szt. 

 
Kod CPV  
38000000-5 
 
Nazwa kodu CPV 
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
 
Harmonogram realizacji zamówienia  
 
Termin wykonania zamówienia.  

1. Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzie przez okres 1 roku licząc od 
dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w przypadku, gdy 
Zamawiający wcześniej wyczerpie przedmiot zamówienia wskazany w sekcji 
Przedmiot Zamówienia pkt 2) 

2. Zakup i dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w sekcji Przedmiot 
Zamówienia pkt 2) będą realizowane w częściach, wg zapotrzebowania 
Zamawiającego zgłaszanego Wykonawcy w formie zamówień częściowych 
przesyłanych drogą elektroniczną (na adres e-mail).  

3. Zamówienia częściowe w zakresie sprzedaży i dostarczenia przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w sekcji Przedmiot Zamówienia pkt 2), zostaną 
zrealizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia 
Wykonawcy zamówienia częściowego.  

Za dzień złożenia zamówienia częściowego uznaje się dzień wysłania przez 
Zamawiającego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w 
ofercie/umowie. 

4. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed każdą planowaną dostawą 
poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie danej dostawy. 

Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30. 

5. Dostarczane plastiki laboratoryjne będą zapakowane w oryginalne opakowania 
producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 



         
 

przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłyby wpłynąć na jego 
jakość.  

Zamówienie częściowe zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia częściowego.  

6. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu 
odbioru przez Zamawiającego wszystkich części zamówienia, potwierdzonych 
protokołami odbioru zamówień częściowych i braku zastrzeżeń do sposobu 
wykonania umowy.   

 
Termin i sposób realizacji umowy. 

1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy”, w 
terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 
dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy).  

2. Termin realizacji umowy  rozpocznie  się  w  dniu  jej  podpisania i zakończy  z 
upływem 1 roku od dnia podpisania umowy. 

3. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na plastiki laboratoryjne i dostawę 
(wg zapotrzebowania) drogą elektroniczną (e-mail). 

4. Zamawiający dokona płatności za realizację każdego zamówienia częściowego, 
potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie  30  
dni od  dnia otrzymania od  Wykonawcy prawidłowo  wystawionej faktury 
dotyczącej zamówienia częściowego. Wartość przedstawionej do zapłaty 
faktury będzie odpowiadać części zrealizowanego zamówienia i stawek 
jednostkowego wynagrodzenia za dostarczone produkty.   
Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowaną dostawę zostanie 
ustalone na podstawie iloczynu liczby plastików laboratoryjnych w danym 
asortymencie oraz cen jednostkowych określonych w Ofercie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w sekcji Przedmiot Zamówienia pkt 2).  
Zamawiający ma prawo zamówić plastiki laboratoryjne w ilościach mniejszych 
niż wskazane w sekcji Przedmiot Zamówienia pkt 2), w zakresie do 30% 
wartości umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia ani roszczenie o 
odszkodowanie. 

 
Załączniki 
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub                 
                           osobowych 



         
 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy (wraz ze wzorem Zamówienia Częściowego  
 i wzorem Protokołu Odbioru)  

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe 4/2018 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu 
 
Warunki zmiany umowy 
 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym 
Wykonawcą w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od 
towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie 
tych zapisów umowy, do których się odnosi;  

2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową 
o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji 
lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające 
bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić 
do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,  

3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 
Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania 
umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,  

4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla 
realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie;  



         
 

5)  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy  i spełnione są łącznie 
następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć i 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie;  

6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian 
charakteru umowy, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 
względem jego podwykonawców, 

7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
strony, 

9) wystąpienia siły wyższej. 

 
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru 
załączonego do Zapytania Ofertowego 
 
 

 



         
 

Ocena oferty 
 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  
 

1. Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, przez Wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w sekcji 
Wykluczenia, zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 

 
       Kryterium  oceny  ofert: 

1) Cena  całkowita  brutto. 
 
Waga  punktowa: 100  pkt  
 
Zamawiający dokona oceny kryterium „Cena całkowita brutto” dla sumy cen brutto 
wszystkich produktów wymienionych w rozdz. III ust. 3 pkt 2 Zapytania Ofertowego 
na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi 
być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

Cena brutto za dany produkt musi być podana jako cena łącznej liczby sztuk 
produktu, zaznaczonej rubryce Zapotrzebowanie Zamawiającego). Produkt w 
zaznaczonej ilości może się mieścić w kilku opakowaniach. Należy podać ile sztuk 
produktu mieści się w jednym opakowaniu. Za sztukę uznaje się pojedynczy artykuł 
(np.: probówka, tips do pipety, pipeta, szalka do hodowli itp.) 

 
Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą 
wiążące dla zawieranej umowy. 

Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie 
uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 
Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

Ocenie podlegać będzie cena całkowita brutto oferty. 

Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: 

 
                                                            Cena  najniższej  oferty   
Liczba  pkt  oferty  ocenianej  =         -------------------------      x  100 
                                                             Cena  oferty  ocenianej 



         
 

 
2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać    
     maksymalnie 100 punktów.  
3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie 
podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.  

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów 
Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia 
pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie 
oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.: 

a. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w 
trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

b. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości 
odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji 
przedmiotu zamówienia, 

c. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów 
eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji 
przedmiotu zamówienia, 

d. inne 

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie 
oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na 
dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami 
standardowymi.  

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko 
oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego 
rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów 
technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu 
w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą 
       liczbę punktów.  

 
Wykluczenia 
 
Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu. 

1. Powiązania kapitałowe lub osobowe. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są 
Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 



         
 

powiazania 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 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, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu 
objętego Zapytaniem Ofertowym, 

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, 

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu 
interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady 
konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub 
osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może 
być Wykonawcy udzielone. 

2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących 
podstawą wkluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty” 
sporządzonym wg wzory stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana Ofertowego, 
oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku 
powiązań kapitałowych lub osobowych”. 

3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia oznacza odrzucenie oferty.  

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia 

 

 
 

Zamawiający – Beneficjent 



         
 
Nazwa  
WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Ulica 
Wierzbowa 
Numer domu  
9 
Numer lokalu 
 11 
Kod pocztowy  
00-094 
Miejscowość  
Warszawa 
Powiat 
Warszawa 
 
Województwo  
mazowieckie 
 
Numer telefonu 
+48515262381 
 
NIP  
5252721500 
 
Tytuł projektu 
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego 
 
Numer projektu 
POIR.01.01.01-00-0912/17-00 
 
 
 
 
 


