ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A/DN/1.2.1/2019
DOSTAWA SUROWCÓW ROŚLINNYCH I EKSTRAKTÓW
DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
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I. Miejsce i data sporządzenia: Koryciny, 23.07.2019 r.
II. Zamawiający:
„Dary Natury” Mirosław Angielczyk
Koryciny 73
17-315 Grodzisk
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Tryb rozeznania rynku określony w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., dotycząca beneficjentów
zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu „Uruchomienie laboratorium
kosmetycznego wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie
opracowania i przygotowania do wdrożenia na rynek ekoinnowacyjnych produktów”,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0113/17-00,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
1.2 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz
rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

IV. Kod CPV:
03115000-0 - Surowce roślinne
24960000-1 – Różne produkty chemiczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

V. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa surowców roślinnych i ekstraktów wg. ilości i rodzaju
wskazanego w tabeli poniżej:

Strona | 2
Rodzaj/nazwa

Acmella (ziele)
Widłak (zarodniki)
Rumianek (kwiat)
Nagietek (kwiat)
Arnika górska (ziele)
Babka zwyczajna (ziele)
Mydlnica lekarska (korzeń)
Żywokost korzeń
Czarnuszka (nasiona)
Goździk
Dąb (kora)
Ekstrakt żołędziowy
Krwiściąg(ziele) 5kg
Krwawnik (ziele)
Szałwia (ziele)
Pokrzywa (ziele)
Łopian( ziele)
Skrzyp (ziele)
Rokitnik owoc
Róża owoc
Róża (kwiat)
Miłorząb (ziele)
Bez czarny owoc
Bez czarny kwiat
Ruszczyk kolczasty
Tarczyca bajkalska
Lawenda (kwiat)
Fiołek trójbarwny (ziele)
Lipa (kwiat)
Mięta (ziele)
Melisa (ziele)
Tymianek (ziele)

Wymagana
ilość
5 kg
0,5 kg
7kg
6kg
3kg
6 kg
30kg
2kg
5kg
5kg
3kg
3L
5kg
6kg
4 kg
4kg
6kg
6kg
4kg
20kg
8 kg
2kg
8 kg
8kg
2kg
2kg
2kg
3kg
3kg
3kg
2kg
3kg

Tatarak (kłącze)
Kasztanowiec (kwiat)
Przywrotnik (ziele)
Rozmaryn (ziele)
Chaber bławatek (kwiat)
Kozieradka (nasiona)
Żyworódka (ziele)
Prawoślaz (korzeń)
Wierzbownica drobnokwiatowa (korzeń)
Wierzba (kora)
Chmiel szyszki
Nasturcja (ziele)
Miodunka (ziele)
Lepiężnik (kłącze lub młode pędy)
Olsza czarna (liście)
Bluszcz pospolity (liście)
Macierzanka piaskowa (ziele)
Jemioła (ziele)
Skórka pomarańczy
Skórka cytryny
Herbata zielona
Herbata czarna
Kawa ziarno
Pysznogłówka (kwiat)
Kocimiętka (kwiat)
Kłosowiec (kwiat)
Melisa cytrynowa (kwiat)
Chrzan
Sok z pigwowca
Ostrożeń
Ogórecznik
Dziegieć brzozowy
Sól himalajska
Olej kokosowy 20l
Olej z dzikiej róży
Olej z czarnuszki
Olej z wiesiołka
Olej z nasion pokrzywy
Olej z nasion marchwi
Olej z nasion rokitnika
Olej z konopi siewnych
Olej sezamowy

2kg
2kg
2kg
3kg
2kg
5kg
2kg
2kg
5kg
2kg
8kg
5kg
2kg
5kg
5kg
2kg
5kg
2kg
3kg
3kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
3kg
2kg
3L
2kg
3kg
1L
4kg
20L
2L
3L
3L
2L
1L
2L
3L
1kg
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Olej rycynowy
Olej z pestek moreli
Olej z pestek brzoskwini
Olej z awokado
Olej arganowy
Olej tamanu
Olej z pachnotki
Olej z ogórecznika
Hydrolat miętowy
Hydrolat różany
Hydrolat z drzewa herbacianego
Hydrolat lawendowy
Hydrolat szałwiowy
Olejek miętowy
Olejek z drzewa herbacianego
Olejek lawendowy
Olejek grejpfrutowy
Olejek rozmarynowy
Olejek z pomarańczy
Acmella – świeże zioła
Pokrzywa – świeże zioła
Rokitnik – świeże zioła
Róża owoc – świeże zioła
Bez czarny owoc – świeże zioła
Fiołek trójbarwny – świeże zioła
Żyworódka – świeże zioła
Nasturcja – świeże zioła
Lepiężnik – świeże zioła
Ostrożeń – świeże zioła
Ogórecznik – świeże zioła
Gliceryna
Glikol propylenowy
Alkohol cetylowy
Witamina E
D-pantenol
Ekstrakt z aloesu zagęszczony
Monosterynian glicerolu
GSC
MGS

2kg
1kg
5kg
3kg
2kg
1kg
2kg
1kg
2L
3L
2L
2L
2L
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
10kg
4kg
3kg
4 kg
1kg/l
1kg
500g
2kg
2kg
2 kg
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VI) Harmonogram realizacji Zamówienia:
Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako dostawa wszystkich
rodzajów surowców roślinnych i ekstraktów w ilości określonej w pkt. V powyżej oraz
podpisanie ostatniego protokołu odbioru nie może nastąpić później niż w dniu 30.09.2019 r.
VII) Postanowienia ogólne dotyczące postępowania:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie dotyczącym wyłącznie
rodzaju poszczególnych surowców roślinnych i ekstraktów będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie ilości poszczególnych
surowców roślinnych i ekstraktów będących przedmiotem zamówienia
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku innym niż polski. Każda złożona oferta
oraz jej załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
d) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i/lub dodatkowych,
w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
e) Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż akceptuje on warunki
przedmiotowego postępowania i zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia
zgodnie z przedmiotowym zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą.
f) Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają
potencjalnych Wykonawców.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny
h) W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. g powyżej Wykonawcy, który złożył
ofertę, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub
anulowania niniejszego postępowania.
i) Data obowiązywania złożonej oferty nie może być krótsza niż do dnia 31.08.2019 r.
j) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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k) W ramach niniejszego postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne środki ochrony
prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych.
l) Wskazane w ofercie Cena poszczególnych surowców roślinnych i ekstraktów będących Strona | 6
przedmiotem zamówienia musi być wskazana w ujęciu netto, tj. bez podatku VAT.
m) W przypadku otrzymania ofert o takiej samej Cenie dla poszczególnych surowców roślinnych
i ekstraktów, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w zakresie
surowców roślinnych i ekstraktów z taką samą Ceną, przy czym oferta dodatkowa nie może mieć
Ceny wyższej niż Cena wskazana w pierwotnie złożonej ofercie.
VIII) Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą
potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru (CEiDG lub KRS). Potwierdzenie spełnienia tego
warunku zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych
rejestrów i na etapie oceny ofert.
IX) Wymagania dotyczące formy i treści oferty, sposób składania ofert:
1. Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
2. Formularz ofertowy musi być opatrzony datą i czytelnym podpisem Wykonawcy lub osoby
przez niego upoważnionej – w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
lub upoważnienie.
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu uprzednio podpisanych
dokumentów w formacie pliku
4. Oferty należy przesyłać na adres mailowy Zamawiającego: zapytania@darynatury.pl
5. Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2019 r. o godzinie 23:59.

X) Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert spełniających wymogi formalne określone w niniejszym zapytaniu zostanie
dokonana w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium
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Waga kryterium

Opis sposobu
przyznawania punktacji
Każda z otrzymanych ofert, w
odniesieniu do każdego
rodzaju surowców roślinnych
i ekstraktów będących

Cena netto realizacji
przedmiotu zamówienia w

100%

przedmiotem zamówienia

odniesieniu do każdego

zostanie oceniona na

rodzaju surowców roślinnych

podstawie poniższego

i ekstraktów będących

algorytmu:

przedmiotem zamówienia (w

An = (Cmin / Cn) x 100 pkt.

PLN)

gdzie:
An – Liczba punktów
uzyskanych przez badaną
ofertę w odniesieniu do
danego rodzaju surowca
roślinnego/ekstraktu;
Cn – Cena danego rodzaju
surowca roślinnego/ekstraktu
z badanej oferty;
Cmin – najniższa danego
rodzaju surowca
roślinnego/ekstraktu z
badanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta

oferty/najkorzystniejszych

Wykonawcy oferującego najniższą cenę za dany rodzaj

ofert

surowca roślinnego/ekstraktu.
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XI) Osoba do kontaktów w sprawie postępowania:
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy o kontakt:

Emil Kowalczuk

emil.kowalczuk@darynatury.pl

tel.: 608 598 861
Załączniki:
•

Formularz ofertowy

