ZAPYTANIE OFERTOWE
W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI
OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW
Miejsce i data sporządzenia: Koryciny, 10.12.2015 r.
Zamawiający:
Dary Natury Mirosław Angielczyk
Koryciny 73
17-315

Grodzisk

woj. Podlaskie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zasada

konkurencyjności

dotycząca

beneficjentów

Programu

Operacyjnego

Inteligentny Rozwój zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

I.

Określenie przedmiotu zamówienia:

CPV 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie kompleksowej usługi badawczej mającej na
celu opracowanie finalnej koncepcji/kompozycji wyrobów w postaci ekologicznych
olejów roślinnych o ukierunkowanym działaniu prozdrowotnym.
Rezultatem końcowym usługi jest udokumentowana koncepcja opracowanej serii 4
produktów olejowych - kompozycji ekologicznych olejów roślinnych wzbogaconych o
dodatki ziołowe, o charakterze suplementów diety wykazujących ukierunkowane
działanie prozdrowotne i skierowane do następujących grup konsumentów:


matki karmiące,



dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,



mężczyźni w podeszłym wieku,



kobiety „dojrzałe”.
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II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wymagane etapy prac w ramach usługi:
a) Ocena wyjściowych surowców (nasion) i olejów tłoczonych na zimno z tych
surowców pod względem następujących cech:


zawartość oleju w nasionach,



skład

chemiczny

olejów:

zawartość

i

skład

chemiczny

kwasów

tłuszczowych, steroli, zawartość witaminy A i E, zawartość związków
fenolowych i lotnych,


trwałość olejów.

b) Określenie

warunków

tłoczenia nasion w celu optymalizacji kompozycji

olejowych.
c) Ustalenie

kompozycji

olejów

dla

poszczególnych

grup

odbiorców

oraz

opracowanie składu dodatków ziołowych podnoszących wartość prozdrowotną
tych produktów.
d) Określenie składu chemicznego kompozycji olejów (min. jak w punkcie 1), ich
trwałości oraz aktywności biologicznej wskazującej na ukierunkowane działanie.
e) Przeprowadzenie

badań

sensorycznych

i

konsumenckich

opracowanych

koncepcji produktów wśród docelowych grup odbiorców.
f) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia opracowanych produktów
jako suplementów diety.
g) Przygotowanie dokumentacji produktowej dotyczącej kompozycji i warunków
wytwarzania nowych wyrobów w formie manuala umożliwiającego wprowadzenie
wyrobów do produkcji w przedsiębiorstwie Zamawiającego na podstawie
wyników przeprowadzonych badań.

2. Surowce wyjściowe do prowadzenia badań – nasiona następujących roślin:
a)
b)
c)
d)
e)

wiesiołka,
dyni,
lnianki,
czarnuszki,
ostropestu,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

porzeczki,
maliny
pokrzywy,
róży,
kminku,
kopru,
głogu,
tarniny,
rokitnika,
konopi,
lnu,
rzepaku,
nasion chia,
nasion soi.

3. Termin wykonania usługi: 9 miesięcy, szacowany termin 04.2016 – 12.2016 r.
4. Inne warunki dotyczące zamówienia:
a) Usługi świadczone będą na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z
wybranym Wykonawcą;
b) Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po pełnym wykonaniu usługi.
c)

Zamawiający zapewnia surowce wyjściowe do badań w ilości wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie.

d) Pozostałe koszty związane z należytym świadczeniem każdego z elementów
usługi obciążają Wykonawcę.
e) W ramach

świadczenia usług i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca

przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich
efektów i/lub wyników prowadzonych badań oraz know-how i nieopatentowanej
wiedzy technicznej związanych z przedmiotem badań w zakresie wszystkich
znanych w chwili i z dniem zawarcia umowy zlecenia pól eksploatacji,
a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabędzie
wyłączne

prawo

do korzystania

z

wszelkich

efektów

i/lub

wyników

prowadzonych badań oraz know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
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związanych z przedmiotem badań, w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym do skomercjalizowania efektów
i/lub wyników prowadzonych badań oraz know-how i nieopatentowanej wiedzy
technicznej

związanych

z

przedmiotem

badań,

w

szczególności

poprzez

wdrożenie ich do produkcji w przedsiębiorstwie Zamawiającego, lub dalszej
odsprzedaży, czy też licencjonowania.
f) W ramach

świadczenia usług i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca

wyrazi zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie
wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień efektów i/lub wyników prowadzonych
badań oraz know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej związanych z
przedmiotem badań.

Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań)

przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyrazi zgodę na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego.
g) W ramach

świadczenia usług i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca

udzieli Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie i/lub zlecenie wykonywania
zależnych praw autorskich do efektów i/lub wyników prowadzonych badań oraz
know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej związanych z przedmiotem
badań.
h) W ramach świadczenia usług i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca
sceduje na Zamawiającego całość praw do ewentualnego zgłoszenia całości lub
dowolnych fragmentów wyników prowadzonych badań jako wynalazku, lub też
wzoru użytkowego w każdej dopuszczalnej procedurze ochrony własności
przemysłowej, w tym do ponoszenia kosztów z tym związanych i uzyskiwania
korzyści majątkowych z komercjalizacji.
i) Złożona Oferta musi być ważna nie krócej niż do 31.12.2016 r.

III.

Wymagania stawiane Oferentom:

1. Oferentem mogą być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni;
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b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn
zm.);
c) instytuty badawcze;
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 KE nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną
kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach
finansowania nauki.

2. Oferentem mogą być wyłącznie podmioty dysponujące potencjałem technicznym,
organizacyjnym, kadrowym i finansowym umożliwiającym świadczenie usług z
zachowaniem najwyższej staranności.

3. Z postępowania wyłączone są podmioty, z którymi Zamawiający jest powiązany
osobowo lub kapitałowo, przez co 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
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Oświadczenie Oferenta o braku w/w powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego i musi być bezwzględnie złożone wraz z ofertą.
Oferty, złożone bez przedmiotowego załącznika nie będą rozpatrywane.

IV.

Uwagi ogólne dotyczące postępowania:

1. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż akceptuje on
warunki

przedmiotowego

postępowania oraz warunki

świadczenia usług w

przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o prawdziwości danych
zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktycznym. W przypadku gdyby
informacje wskazane przez Oferenta okazały się nieprawdziwe Zamawiający
wykluczy takiego Oferenta z postępowania na każdym jego etapie, w tym również po
zawarciu umowy o świadczenie usług.
3. Z wybranym Oferentem Zamawiający zawrze umowę o świadczenie usług, z tym
zastrzeżeniem, iż nastąpi to po pozyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania na
realizację projektu badawczego, którego niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy i po
zawarciu przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy
o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu badawczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4 Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie
względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego
postępowania.
6. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu obciążają
Oferenta.
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V.

Procedura i kryteria oceny ofert:

1. W ramach postępowania zostaną ocenione jedynie oferty, które wpłynęły w
terminie, zostały złożone wraz z załącznikiem – oświadczeniem o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym oraz
zawierające informacje umożliwiające ocenę ofert w oparciu o ustalone kryteria i
wymagania stawiane Wykonawcom.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenie usług objętych niniejszym
zapytaniem ofertowym w ujęciu netto – waga 25%
Każda z otrzymanych ofert zostanie oceniona na podstawie poniższego algorytmu:
Xn = (Cn / Cmin) x 100 pkt.
gdzie:
Xn – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
Cn – Cena badanej oferty;
Cmin – najniższa cena z badanych ofert.

b) Doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych projektów badawczych –
waga 25%
Pod uwagę będzie brana ilość projektów badawczych zrealizowanych przez Oferenta
w ciągu ostatnich 5 lat dotyczących badań nad roślinami

leczniczymi i

aromatycznymi.
Punkty będą przyznawane wprost proporcjonalnie do ilości zrealizowanych przez
Oferenta projektów badawczych w zakresie badań nad roślinami

leczniczymi i
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aromatycznymi. Oznacza to, że Oferent, z największą liczbą zrealizowanych
projektów otrzyma maksymalną liczbę punktów, a Oferent z najniższą liczbą
projektów minimalną liczbę punktów, przy czym maksymalna liczba punktów
będzie odpowiadać liczbie złożonych Ofert.

c) Jakość publikacji naukowych kadry Oferenta wskazanej do realizacji usługi
mierzonej na podstawie tzw. Impact Factor – waga 25%
Pod uwagę będzie brana średnia arytmetyczna wartość wskaźnika Impact Factor
dla

publikacji kadry naukowej danego Oferenta dot. roślin leczniczych i

aromatycznych , liczona wg wzoru:
Z = (I1 + I2 + I3 + …In) / ilość wskazanych publikacji
gdzie:
Z – Średnia arytmetyczna wartość wskaźnika Impact Factor dla publikacji kadry
naukowej danego Oferenta;
In – Wartość wskaźnika Impact Factor dla poszczególnych wskazanych przez
Oferenta publikacji naukowych;
Punkty będą przyznawane wprost proporcjonalnie do średniej arytmetycznej
wartości wskaźnika Impact Factor dla publikacji naukowych

wskazanych przez

danego Oferenta. Oznacza to, że Oferta z największą średnią arytmetyczną wartości
tego wskaźnika otrzyma maksymalną liczbę punktów, a Oferta z najniższą średnią
minimalną liczbę punktów, przy czym maksymalna liczba punktów będzie
odpowiadać liczbie złożonych Ofert.
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d) Kwalifikacje kadry naukowej Oferenta zaangażowanej w realizację usługi
Pod uwagę będzie brana średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych przez
ocenę kadry naukowej zaangażowanej w realizację usługi danego Oferenta, przy
założeniu, że za każdego przedstawiciela kadry naukowej z określonym tytułem
można uzyskać:


magister – 1 punkt



doktor – 2 punkty



doktor habilitowany – 3 punkty



profesor i wyżej – 4 punkty.

Punkty będą przyznawane wprost proporcjonalnie do Oferty z największą średnią
arytmetyczną punktów uzyskanych za kwalifikacje kadry naukowej zaangażowanej
w realizację usługi. Oznacza to, że Oferta z największą średnią arytmetyczną
punktów za kwalifikacje kadry naukowej otrzyma maksymalną liczbę punktów, a
Oferta z najniższą średnią minimalną liczbę punktów, przy czym maksymalna
liczba punktów będzie odpowiadać liczbie złożonych Ofert.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana Oferta charakteryzująca się najwyższą liczbą
punktów uzyskanych za kryteria wskazane w punktach od „a” do „d” powyżej, z
uwzględnieniem wag im przypisanych.

VI.

Forma i termin składania ofert:

1. Oferta musi zawierać:
a) Nazwę Oferenta;
b) Dane teleadresowe Oferenta;
c) Informację odnośnie łącznej ceny netto usługi badawczej oraz cenę netto za
wykonanie poszczególnych elementów usługi określonych w pkt. II. 1.
d) Wskazanie projektów badawczych zrealizowanych przez Oferenta w ciągu
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ostatnich 5 lat dotyczących badań nad roślinami leczniczymi i aromatycznymi.
e)

Wskazanie

sylwetek

kadry

zaangażowanej

w

realizację

projektu

z

uwzględnieniem tytułu naukowego i doświadczenia zawodowego.
f) Wskazanie publikacji naukowych ze wskaźnikiem Impact Factor dla każdej
publikacji dot. roślin leczniczych i aromatycznych, której autorem/autorami jest
kadra naukowa zaangażowana w realizację usługi .
g) Wskazanie ilości poszczególnych surowców wyjściowych wskazanych w punkcie
II.2, która będzie wymagana do przeprowadzenia badań.
h) Wskazanie zaplecza lokalowego i technicznego wykorzystywanego do realizacji
usługi.
i) Oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym o charakterze
osobowym lub kapitałowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać drogą mailową na adres zapytania@darynatury.pl
3. Wszystkie składane dokumenty muszą mieć formę pliku PDF i być podpisane przez
osobę upoważniona do reprezentowania Oferenta oraz opatrzone datą – oferta wraz
z oświadczeniem powinna stanowić załącznik do maila w formie skanu wykonanego
po uprzednim podpisaniu dokumentów przez Oferenta.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2015 o godzinie 12:00.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy o
kontakt:
Mirosław Angielczyk
zapytania@darynatury.pl
Załączniki:


Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym o charakterze
osobowym lub kapitałowym
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