10.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe 1/2018
Kategoria
ogłoszenia:

Przetarg zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi
planowanej w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach
Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Działania 2.3 Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020 w roku 2018

Data dodania:
Przedmiot
ogłoszenia:

2018-05-10
Opracowanie procesu mikrogranulowania wysokooczyszczonego beta-glukanu
1-3,1-4 z owsa pozyskiwanego w innowacyjnym procesie biorafinacji
kaskadowej zgodnie z patentem P.224430 w celu umożliwienia jego dalszego
zastosowania
Beta Bio Technology Sp. z o.o.
ul. Nałkowskiej 15c, 42-200 Częstochowa
śląskie, pow. Częstochowa

Zamawiającym
Adres:
Województwo /
powiat:
Państwo:
Telefon / fax:
E-mail:
Opis:

Polska
+48 500 591 734
kontakt@betaglukan-bio.com
Przedmiotem zamówienia są usługi:
Wykonanie prac przemysłowych mających na celu opracowanie prototypu
zmikrogranulowanego beta - glukanu 1-3, 1-4 w celu poprawy jego
biodostępności, umożliwienie konfekcjonowania, transportu oraz dalszego
przetwarzania.
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.
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Opis sposobu
przygotowania
oferty:

+48 500 591 734

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez
Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
4. Oferta winna być sporządzona na piśmie (zaleca się sporządzenie komputerowo),
w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
5. Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
winne być złożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na
ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej
stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania
powyższych dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis powinien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób,
dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy
oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego
odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo, które w swej
treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa winna
być poświadczona notarialnie).
10. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana
lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w
szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
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Zmiana lub
wycofanie
oferty:

Miejsce i
termin
składania
ofert:

12. Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w
oparciu o kryteria oceny ofert.
13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
14. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i
godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
15. Ważność oferty 90 dni od daty złożenia.
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy
zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, wyłącznie w formie pisemnego aneksu, z
następujących powodów: uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania
przedmiotu zamówienia,
• obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
• okoliczności siły wyższej,
• zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
• otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu
zadań,
• terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
2.Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym
postępowaniu Wykonawcę jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania
przedmiotowego projektu. Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości dla działania Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Jeżeli Zamawiający
nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą nie zostanie
podpisania, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem
Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2018 r., godz. 08.00.
Miejsce składania ofert:
1.Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy:
Beta Bio Technology sp. z o.o.
ul. Nałkowskiej 15c
42-200 Częstochowa
2.Elektronicznie na adres e-mail: kontakt@betaglukan-bio.com
Jedynym akceptowanym przez Zamawiającego dowodem potwierdzającym datę i
godzinę złożenia Zamawiającemu oferty będzie pisemne potwierdzenie daty i
godziny jej otrzymania pod adresem Zamawiającego wystawione przez osobę
upoważnioną do przyjmowania pism w imieniu Zamawiającego lub potwierdzenie
e-mail.
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Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy. Informacja o
wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego: www.betaglukan-bio.com oraz zostanie przesłana Oferentom,
którzy złożyli oferty.
Przewidywany
termin
złożenia
zamówienia

Zawarcie umowy z wybranym Oferentem: w terminie ważności oferty, nie później
niż lipiec 2018 r.

Warunki
Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
udziału w
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające
postępowaniu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
g) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub
spółki celowe jednostki naukowej;
h) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;
Ww. warunek udziału w postępowaniu Zamawiający weryfikował będzie na
podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym oraz na podstawie
dokumentów dostępnych publicznie. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania
warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w załączniku do oferty kadrę
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich wiedzy i
doświadczenia. Wykonawca dysponował będzie następującą kadrą w tym:
a. Kierownik
- posiadający tytuł profesora zwyczajnego nauk chemicznych, mający ponad 10 –
letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania prac zespołów badawczych,
zrealizował przynajmniej trzy projekty w zakresie badań przemysłowych, w tym
+48 500 591 734
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przynajmniej jeden projekt zagraniczny.
b. Pracownicy B + R
Specjalista - posiadający tytuł profesora zwyczajnego nauk fizycznych, mający ponad
10 – letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania prac zespołów badawczych i
realizacji projektów przemysłowych, legitymujący się przynajmniej dwoma
znaczącymi wdrożeniami przemysłowymi, a ponad to posiadający doświadczenie w
badaniach właściwości fizycznych materiałów (bio)polimerowych, z uwzględnieniem
możliwości ich modyfikacji i przekształcenia w materiały użyteczne. Inni specjaliści z
tytułem minimum doktorów nauk chemicznych z doświadczeniem minimum 5letnim, posiadający doświadczenie w syntezie i realizacji projektów przemysłowych
oraz w badaniach właściwości fizycznych materiałów (bio)polimerowych i ich
przetwórstwa oraz doświadczenie we wdrożeniach przemysłowych.
c. Potencjał techniczny:
•

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
umożliwiającym wykonanie zadania.

d. Harmonogram: Wykonawca w ofercie musi przedstawić harmonogram pracwedług własnego wzoru- który będzie zawierał informacje o propozycji rozwiązania
zagadnienia przedmiotu zamówienia tj.:
•

•
•
•

Propozycję zadań, jakie mają zostać zrealizowane w ramach prac
badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych. Zadania powinny
przedstawiać logiczny ciąg prac. Opis planowanych działań w ramach
poszczególnych zadań oraz sposób ich realizacji.
Opis rezultatów poszczególnych zadań.
Planowany okres trwania poszczególnych zadań.
Cenę realizacji poszczególnych zadań, z podaniem sposobu wyceny.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 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 przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, podlegające w szczególności:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
• 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.
+48 500 591 734
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Oferty, które nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych wymagań, będą
automatycznie wykluczone z procedury ich dalszego rozpatrywania ze względu na
niespełnienie warunków formalnych naboru.
Ocena spełniania warunków wymaganych będzie dokonywana metodą spełnia/nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, mogą zostać
przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
Pytania:

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetargu należy kierować pisemnie na
adres Zamawiającego:
Beta Bio Technology sp. z o.o.
ul. Nałkowskiej 15c
42-200 Częstochowa
lub e-mail:kontakt@betaglukan-bio.com
1. Pytania mogą być zadawane do dnia 12.05.2018r. do godziny 16.00. Na pytania
zadane po tym terminie zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.
2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego przetargu, Zamawiający zamieści
wyjaśnienie na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom
na równych zasadach.

Lista
dokumentów:

Kryteria
wyboru oferty
wraz z
metodologią
oceny

1. Wypełniony „Formularz ofertowy” – „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych” – Załącznik nr 1 i 2
2. Lista zasobów ludzkich – Załącznik nr 3
3. Harmonogram według własnego wzoru Oferenta - Załącznik nr

dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu
ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
punktowe:
Cena: 50%
Czas wykonania 50%
Lp.

Kryterium

1.
2.

Kryterium 1 – Cena
Kryterium 2 – Czas wykonania usługi
SUMA PUNKTÓW

Liczba punktów
(waga)
50
50
100

W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca
+48 500 591 734
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najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Kryterium 1 =

Cena oferty najniżej x 50
cena oferty ocenianej

Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich,
która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w
Zapytaniu Ofertowym. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną,
jednoznaczną i ostateczną, obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z
właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia,
2. Cena oferty nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy.
3.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych
polskich.
W kryterium 2 „Czas wykonania”
Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego schematu:
• 0 pkt. – czas wykonania dłuższy niż 18 miesięcy.
• 10 pkt. – czas wykonania: w ciągu 12 miesięcy od momentu zlecenia prac
badawczych przez Zamawiającego.
• 20 pkt. – czas wykonania: w ciągu 10 miesięcy od momentu zlecenia prac
badawczych przez Zamawiającego.
• 30 pkt. – czas wykonania: w ciągu 8 miesięcy od momentu zlecenia prac
badawczych przez Zamawiającego.
• 40 pkt. . – czas wykonania: w ciągu 7 miesięcy od momentu zlecenia prac
badawczych przez Zamawiającego.
• 50 pkt - czas wykonania: w ciągu 6 miesięcy od momentu zlecenia prac
badawczych przez Zamawiającego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą
liczbę punktów. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u
Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia
punktacji.

Kontakt:

+48 500 591 734

PKT = Kryterium 1+ Kryterium 2
Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich oferentów i upublicznione za
pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Tomasz Zając
+48 500 591 734
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