
 
 
 

Zakroczym, dnia 28.02.2023 r. 
miejsce i data 

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 

I. Cel formularza: 

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do 

stosowania w terapii cukrzycy typu 2”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach 

konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą  o wskazanie 

wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie 

informacji wskazanych w załączniku nr 1 do formularza rozeznania rynku. 

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w 

formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl 

do dnia: 15.03.2023 r. 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: 

zapytaniaofertowe@lekam.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Planowane zamówienie dotyczy dostawy substancji pomocniczych – mieszanin do powlekania 

szczegółowo opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. II.5 niniejszego 

formularza rozeznania rynku. 

2. KOD CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia planowany jest do dostarczenia 

w całości w terminie do 4 miesięcy od złożenia zamówienia/zawarcia umowy.  

4. Miejsce Realizacji przedmiotu zamówienia:  

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o., Zakroczym 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Wymagania 

1. 

Specyfikacja 

1.1 Przedmiot zapytania: 

Przedmiotem zamówienia są mieszaniny do powlekania – 4 kg otoczki ciemnożółtej i 1,5 kg otoczki 

jasnożółtej. Mieszaniny muszą spełniać następujące wymagania: 

1. Materiał spełniający wymagania dla materiałów wyjściowych do stosowania w stałych 

doustnych postaciach leku. 

2. Gotowa do użycia (niewymagająca łączenia różnych, stałych składników) mieszanina do 

powlekania tabletek o niemodyfikowanym uwalnianiu. 

3. Mieszanina na bazie hypromelozy. 

4. Mieszanina wolna od dwutlenku tytanu oraz barwników azowych. 

5. Dopuszczalny barwnik: tlenek żelaza lub mieszanina tlenków żelaza. 



 
 
 

6. Wymagane dwie mieszaniny pozwalające uzyskać różne kolory otoczki tabletki:  mieszanina 1 

koloru ciemnożółtego oraz mieszanina 2 koloru jasnożółtego. Kolor otoczek uzyskanych z 

mieszaniny 1 oraz mieszaniny 2 musi być wizualnie różny. 

Wymagane jest dołączenie do oferty składu jakościowego oferowanego materiału.  

W przypadku braku możliwości zamówienia określonej w opisie przedmiotu zamówienia ilości 

substancji, zamówienie może zostać zwiększone do ilości określonej przez wielkość opakowania lub 

minimalne zamówienie zdefiniowane przez oferenta. 



 
 
 

Załącznik nr 1 do formularza rozeznania rynku 

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta: 

Wartość zamówienia dotyczącego dostawy pozycji opisanych szczegółowo w punkcie II. 

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………… 

NIP: ………..………………… 

Osoba do kontaktu: ……………………… 

Data sporządzenia oferty: ……………………… 

 

WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia Komercyjna nazwa 

materiału 

Oferowana 

ilość  

(w kg) 

Koszt jednostkowy 

netto (Cena za 1 

kg) 

Koszt całkowity 

zamówienia netto  

Termin realizacji 

zamówienia* 
Warunki płatności  

Mieszanina do powlekania 

(ciemnożółta) 
      

Mieszanina do powlekania 

(jasnożółta) 
      

* Od dnia podpisania umowy/złożenia zamówienia.  

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia może być stosowany w produktach leczniczych.  

 

……………………………………                                ..…….……………………………………… 

Data i miejsce                                                                      Podpis 


