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…London (Wlk. Brytania), 18-10-2022…… 
(miejscowość, data) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 11.10.2022 r.   

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

I Nazwa oraz adres Zamawiającego 

EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O. 

UL. KIELECKA 41A/8 

02-530 WARSZAWA 

www.eurodiagnostic.pl 

 

II Data sporządzenia oferty 

…………18-10-2022……………………………………………………………………… 

 

III Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Nazwa: ……Relate Science Ltd (trading as Reciprocal Space) 

Adres: ……7 Bell Yard, WC2A 2JR London (UK)…..… 

KRS: ………………….. …………………………………………… 

NIP: …UTR (UK): 2329516495…………………………………………………………………………. 

REGON: … Co.reg. num (UK): 13469479…………………………………………………………………………………… 

Tel.: ………(+44) 742 513 0224……………... 

e-mail: .…………m.barski@reciprocal.space………………………………………………………… 

 

IV Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i kontaktu z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko: …Dr Michal S. Barski………………………………………… 

Stanowisko:………Dyrektor wykonawczy……………………………………… 

Tel: ……………(+44) 742 513 0224………………………………………………… 

e-mail: ..……m.barski@reciprocal.space..…………………………………… 

 

 

V Oferta 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 11.10.2022 r.  dotyczące udzielenia zamówienia na przygotowanie 

oraz wykonanie trójwymiarowego modelu mobilnego MRI w oparciu o technologie skanowania (np. fotogrametrię 

czy skanowanie laserowe) w połączeniu z innymi wybranymi technikami modelowania 3D (np. CAD), tak, aby 

wykonany model przypominał w najwyższym stopniu odwzorowanie w skali 1:1 wnętrza przyczepy wraz z 

urządzeniem MRI, w związku z realizacją prezentacji targowej w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR), w 

związku z realizacją prezentacji targowej w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR) w ramach projektu pn.  

Ekspansja produktu "Mobilna Klinika MRI" na Bliskim Wschodzie jako filar rozwoju Eurodiagnostic sp. z o.o. w 

ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

 
 

–składam/y niniejszą ofertę: 

http://www.eurodiagnostic.pl/


 
 

 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 
  
 
Kwota netto: ……4550……………...GBP  

 
VAT………910………..…………………GBP 

 
Kwota brutto……5460 GBP  

 
Słownie: …Cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt funtów brytyjskich…… 

 
Słownie: …Dziewięćset dziesięć funtów brytyjskich……………………… 

 
Słownie: … Pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt funtów brytyjskich … 

  
Czas realizacji przedmiotu zamówienia w dniach: 
 

 
………40………………… dni 
 

 
Słownie: ……Czterdzieści dni……………………………… 

 

 

VI Termin wykonania usługi 

Realizacja prac nie przekroczy daty …30-11-2022…………  

 

VII Ważność oferty 

………17-12-2022…………………………………. 

 

VIII Kontakt do osoby nadzorującej zamówienie po stronie Wykonawcy 

Imię i nazwisko: …Dr. Michal S. Barski……………………………………… 

Stanowisko:………Dyrektor wykonawczy…………………………………. 

Tel: …………(+44) 742 513 0224……………………………………………. 

e-mail: ..………m.barski@reciprocal.space………………………………… 

 

IX Oświadczenia Wykonawcy 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

Oświadczam, że uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania 

umowy. 

Oświadczam, że czuję się związany/a ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

Zapoznałem/am się z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącymi art. 13 i 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

 

         

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)  

 

 



 
 
 

…18-10-2022, Londyn…… 
(miejscowość, data) 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 11.10.2022 r.   

 
 

 
WYKONAWCA (pieczątka)  

 
...Relate Science Ltd (trading as Reciprocal Space) 

7 Bell Yard 

WC2A 2JR 

London (Wlk. Brytania).............  

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)  

  

 ...(+44) 742 513 0224.............................  

(telefon)  

   

……m.barski@reciprocal.space……………….. 

(adres e-mail)  

  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i 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.  

     …………………………………………. 

                                 (podpis Wykonawcy) 



 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O. 

UL. KIELECKA 41A/8 

02-530 WARSZAWA 

 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 11.10.2022 r. w związku z realizacją projektu pn. Ekspansja 

produktu "Mobilna Klinika MRI" na Bliskim Wschodzie jako filar rozwoju Eurodiagnostic sp. z o.o. w ramach działania 

1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

 

–  oświadczam, że spełniam warunki udziału w Postępowaniu: 

 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, zapewniające wykonanie zamówienia: 

a) Realizacja projektów polegających na wykonaniu grafik, w tym również przygotowania treści 2D/3D dla minimum 

5 podmiotów z sektora biotechnologii i/lub medycyny i/lub farmaceutycznego. 

 

1. Immersive Toolbox Sp. z o.o. (nazwa klienta) 

Przygotowanie fotorealistycznych, technicznych modeli 3D wielkoformatowego urządzenia do użycia w 

aplikacji Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) (tytuł projektu)  

2. Oncoradiomics SA (nazwa klienta) 

Produkcja 2-minutowej w pełni renderowanej animacji 3D pokazującej mechanizm działania algorytmu AI 

do wczesnego diagnozowania morfologicznych zmian raka płuc w kontekście badań klinicznych (tytuł 

projektu)  

3. Nuclera Nucleics Ltd (nazwa klienta) 

Produkcja 2-minutowej renderowanej animacji 3D prezentującej technologię wysokoprzepustowego 

"biodrukowania" białek (tytuł projektu)  

4. Santersus SA (nazwa klienta) 

Produkcja 2-minutowej renderowanej animacji 3D typu "mechanizm biologiczny" przedstawiającej 

tworzenie się tzw. "pułapek neutrofilowych" i ich oczyszczania z krwi w trakcie aferezy (tytuł projektu)  

5. Novai Ltd (nazwa klienta) 

Przygotowanie modelu 3D genetycznie i chemicznie zmodyfikowanego białka terapeutycznego i jego 

renderu do użycia na stronie internetowej klienta (tytuł projektu)  

 

b) Realizacja minimum jednego zlecenia, gdzie treści 3D zostały przygotowane pod kątem wykorzystania w 

oprogramowaniu wykorzystującym technologie immersyjne tj. wykorzystujący interfejs rozszerzonej rzeczywistości 

(AR), wirtualnej rzeczywistości (VR) lub rzeczywistości mieszanej (MX). 

 

1. Immersive Toolbox Sp. z o.o.  (nazwa klienta) 

Przygotowanie fotorealistycznych, technicznych modeli 3D wielkoformatowego urządzenia do użycia w 

aplikacji Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality)  (tytuł projektu)  



 
 
 

c) Znajomość uwarunkowań projektowania graficznego z uwzględnieniem norm i standardów komunikacji 

wizualnej przygotowanej na potrzeby środowiska międzynarodowego.  

 

1. Oncoradiomics SA (nazwa klienta) 

Produkcja 2-minutowej w pełni renderowanej animacji 3D pokazującej mechanizm działania algorytmu AI 

do wczesnego diagnozowania morfologicznych zmian raka płuc w kontekście badań klinicznych (tytuł 

projektu)  

Belgia (rynek zagraniczny) 

2. Nuclera Nucleics Ltd (nazwa klienta) 

Produkcja 2-minutowej renderowanej animacji 3D prezentującej technologię wysokoprzepustowego 

"biodrukowania" białek (tytuł projektu)  

Wlk. Brytania (rynek zagraniczny) 

3. Santersus SA (nazwa klienta) 

Produkcja 2-minutowej renderowanej animacji 3D typu "mechanizm biologiczny" przedstawiającej 

tworzenie się tzw. "pułapek neutrofilowych" i ich oczyszczania z krwi w trakcie aferezy (tytuł projektu)  

Szwajcaria (rynek zagraniczny) 

 

d) Posiadanie w zespole osoby z doświadczeniem w branży medycznej i/lub biotechnologicznej i/lub 

farmaceutycznej, a której to osoby kompetencje są udokumentowane odpowiednim doświadczeniem zawodowym 

lub publikacjami naukowymi. 

 

1. Dr Michal S. Barski (imię i nazwisko) 

(doświadczenie zawodowe/publikacje naukowe): 

Doktorat: Biochemia strukturalna, University of St Andrews (Wlk. Brytania) 

Adiunkt (2015-2021): Wydział Medycyny, Imperial College London (Wlk. Brytania) 

 

Schneidermann B.S, Barski M. and Maertens G.N. (2022) The long-acting integrase strand transfer inhibitor, 
cabotegravir potently inhibits HTLV-1 transmission in vitro. Frontiers in Medicine  

 
Barski M., Minnell J.J. and Maertens G.N. (2021) PP2A Phosphatase as an emerging viral host factor. Frontiers 
in Cellular and Infection Microbiology  
 
Barski M., Vanzo T., Ballandras-Colas A., Zhao X.Z., Nans A., Pye V.E., Hughes S.H., Burke T.R., Cherepanov 
P., Maetens G.M. (2021) Structural basis for the inhibition of HTLV-1 integration inferred from cryo-EM 
deltaretroviral intasome structures. Nature Communications  

 

Barski M., Minnell J.J., Pye V., Nans A., Cherepanov P., and Maertens G.N. (2020) CryoEM structure of the 
deltaretroviral intasome in complex with its human host factor PP2A-B56γ. Nature Communications  
 
Barski M., Minnell J.J. and Maertens G.N. (2019) Inhibition of HTLV-1 Infection by HIV-1 First- and Second-
Generation Integrase Strand Transfer Inhibitors. Frontiers in Microbiology  
 

Barski M., (2018) BASILIScan: a tool for high-throughput analysis of intrinsic disorder patterns in homologous 
proteins. BMC Genomics, 19  
 
Barski M., Brennan B., Miller O.K., Potter J.A., Vijayakrishnan S., Bhella D., Naismith J.H., Elliott R.M. and 

Schwarz-Linek U. (2017) Rift Valley fever virus NSs protein core domain structure suggests molecular basis for 

nuclear filaments. eLIFE, 6:e29236 

 

 



 
 
 

3. Dysponuję potencjałem technicznym i sprzętowych oraz WNiP pozwalających na realizację zamówienia. 

 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

.…London, 18-10-2022..……      ………… …………………………………………. 

           (miejscowość, data)                                  (podpis Wykonawcy) 

 
 


















