ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ,
niezbędnych do przygotowania i dostawy szybkiego testu paskowego do detekcji patogenów
związanych z mastitis w próbach mleka. Prace B+R są niezbędne do realizacji projektu, o którego
dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 20142020 ubiega się Zamawiający.

§ 1. Dane zamawiającego
Zamawiającym jest Vet Planet Sp z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok.2, 05-092
Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000310213, REGON: 141519595, NIP: 527-25-81-427.

§ 2. Tryb wyboru podwykonawcy
Trybem wyboru podwykonawcy jest konkurs ofert, zgodny z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

§ 3. Termin składania ofert
1. Oferty należy przesłać:
- Na adres zamawiającego lub
- Na pocztą elektroniczną na adres m.brus@vetexpert.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 16.00
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego Zapytania Ofertowego – „Formularz oferty”. Wszystkie rubryki formularza powinny zostać
wypełnione. Brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk może skutkować odrzuceniem oferty.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się datę
otrzymania oferty przez Zamawiającego.
§ 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Podwykonawcy, który wykona prace badawczorozwojowe wskazane w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do
opracowania innowacyjnego testu paskowego do detekcji patogenów związanych z występowaniem
mastitis u krów w próbach mleka
Przedmiot zamówienia w ramach usługi zewnętrznej jest:
Opracowanie immunochromatograficznego testu paskowego testu do detekcji 5 patogenów
związanych z występowaniem mastitis u krów: Staphyloccocus aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus uberis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.
Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, powyższy opis pozbawiony został szczegółowych
parametrów stanowiącymi przedmiot zamówienia. Uszczegółowienie opisu zostanie przesłane na
wniosek Oferenta pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez niego na piśmie do
zachowania poufności przedstawionych.

§ 5. Terminy realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego
Harmonogram prac będzie skorelowany z kamieniami milowymi projektu, które stanowią integralną
część wniosku o dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje realizacji
przedmiotu Zapytania Ofertowego w terminie maksymalnie 36 miesięcy kalendarzowych.
Szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: wrzesień/2018 r.

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu
1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą oferty spełniające poniższe
warunki:
1)

Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi określonemu w § 4 niniejszego
Zapytania Ofertowego.

2)

Oferent posiada adekwatne do przedmiotu Zapytania Ofertowego doświadczenie
oraz odpowiednie zasoby osobowe zapewniające wykonanie pełnego zakresu
przedmiotu Zapytania Ofertowego, w szczególności Oferent posiada:

3)

Posiadają wiedzę i wieloletnie (min. 5 lat) doświadczenie w zakresie tematyki
opisanej w przedmiocie zamówienia, a w szczególności w opracowywaniu testów
immunologicznych w technice przepływu poziomego w branży weterynaryjnej.

4)

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni zespół badawczy zapewniający
wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego, posiadający doświadczenie w
zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących przedmiotu zamówienia,
składający się z co najmniej 2 osób z tytułem profesora lub doktora.

5)

Oferent posiada niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację zakresu
usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia, w szczególności: swobodny
dostęp do źródeł literaturowych oraz baz danych i patentów obejmujących
tematykę zakresu usługi badawczej oraz dostęp do specjalistycznego laboratorium
oraz urządzeń do pomiarów i analiz niezbędnych do realizacji zakresu usługi
badawczej.

6)

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają potencjał
osobowy umożliwiający realizację zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia
tego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz
doświadczenia personelu, który będzie realizował powierzone prace B+R .
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w opisie wykonawca wykaże, że
posiada Personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 7. Dodatkowe warunki
1. Nie ma możliwości składania ofert wariantowych, częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia ofert właściwej instytucji w związku z
ubieganiem się o dofinansowanie Projektu ze środków publicznych i ewentualną kontrolą takiego
dofinansowania.
3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze umowę warunkową
opiewającą na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może
podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na
każdym etapie bez podania przyczyny.
6. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
7. Termin związania ofertą: 12 miesięcy.

§ 8. Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z
następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów
realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie
zobowiązany.

§ 9. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Załącznik nr 3 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile z przedstawionych dokumentów rejestrowych nie wynika, że osoby te mają uprawnienia
do składania oświadczeń woli.

§ 10. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego
postępowania Oferentowi zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z tym Oferentem. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

§ 11. Kryteria wyboru ofert
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena usługi – max. 85 pkt (85%)
b) Czas realizacji usługi – max. 15 pkt (15%)
2. Liczba punktów w kryterium „Cena usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PCO =Cmin /CO x 85
gdzie:
PCO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena całkowita usługi spośród wszystkich ofert,
CO – cena całkowita usługi wskazana w ofercie „O”.
3. Liczba punktów w kryterium „Czas realizacji usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PTO = Tmin/TO x 15
gdzie:
PTO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Czas realizacji usługi”,
Tmin – najkrótszy czas realizacji usługi liczony w dniach spośród wszystkich ofert,
TO – czas realizacji usługi liczony w dniach wskazany w ofercie „O”.

4. Maksymalna do uzyskania w postępowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów („oferta
najkorzystniejsza”).
Wykluczenia
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów
formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
Z postępowania wykluczeni są Oferenci będący podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem 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,
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.

