Zapytanie ofertowe
Niniejszym proszę o przedstawienie oferty na dostawę substancji METHISOPRINOL do produkcji leku.
Ilość: sto dwadzieścia kilogramów.
Wymagania jakościowe:
- zawartość co najmniej 95 - 105%;
- EDMF w formacie CTD,
- certyfikat analizy zgodny z EDMF-em.
Oferta musi zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.

Cenę.
Termin dostawy.
Przykładowe COA.
Informację, że jest dostępny EDMF z datą jego wykonania i/lub aktualizacji.
Wstępną deklarację w formie e-maila od producenta i/lub dostawcy, że producent udostępni
dokumentację wytwarzania API (EDMF część otwartą – rejestrującemu lek, część zamkniętą – właściwym
urzędom rejestracji) dla potrzeb rejestracji leku w krajach Europy.

Termin oczekiwania na kompletną ofertą:
do 26 lipca br. - rozpatrywane będą jedynie kompletne oferty.
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania - e-maila w formie odpowiedzi
z jego zawartością.
Z poważaniem,
Jacek Maleszyk
Biuro, adres do korespondencji/Office, mailling address
Vet-Agro Sp. z o.o. [Biuro/Office], Mełgiewska 18, PL 20-234 Lublin
tel. +48 81 4452300, fax +48 81 538 23 96 j.maleszyk@vet-agro.pl, www.vet-agro.pl

Vet-Agro Sp. z o.o., Gliniana 32, PL 20-616 Lublin, NIP 712-015-30-52, REGON 008057169
KRS nr 0000040033, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
------------------Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądz
podjęcie jakichkolwiek dzialań w oparciu o zawartą w nim informację przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
------------------The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended
recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

