Libertów, dn. 23.08.2017

ZAPYTANIEOFERTOWE
na
świadczenieusługpodwykonawcywzakresiebadańcelowych
ZAKŁAD PRODUKCJI CIAST, CUKIERNIA "CORA" DOROTA SUMERA, HALINA SUMERA
ogłasza procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty i zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących wprowadzenia
innowacyjnych produktów cukierniczych zawierających stewię na rynek.
I.

Dane Zamawiającego:

ZAKŁADPRODUKCJICIAST,
CUKIERNIA"CORA"DOROTASUMERA,HALINASUMERA
Adres: ul. św. Brata Alberta 2, 30-444 Libertów
NIP: 6790163566
E-mail: cora@kinet.pl
Tel: 12 270 30 20
II.

Cel
Zamówienia:

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań przemysłowych i
prac rozowjowych dotyczących opracowania receptury i wdrożenia do produkcji cukierniczej
wyrobów czekoladowych słodzonych stewią.
III.

Trybudzieleniazamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie 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. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozjowu
Regionalnego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
IV.

Osobauprawnionadokontaktuwsprawieogłoszenia:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: Artur Sumera, tel. 12-270-30-20, cora@kinet.pl
V.

WspólnySłownikZamówień(CPV):

Kod CPV: 73000000-2
Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).
VI.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych (badania przemysłowe i prace
rozwojowe), planowanego do realizacji przez Zamawiającego, w zakresie określonym w
dokumencie Załącznik nr 1 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:
VII.
Termin realizacji zamówienia: 1 maja 2018 r. - 31 grudnia 2019 r.
Szczegółowo określony w Dokumencie Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia.
VIII. Warunki płatności: Do uzgodnienia
IX.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
● Nie podlegają wykluczeniu (Załączniknr2doZapytaniaofertowego)
● Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego)
● Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferent musi posiadać status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego,
instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620), warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie kryterium posiadania co najmniej
oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział
również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.
●

Oferenci muszą wykazać posiadanie następujących zasobów i doświadczenia
niezbędnych do realizacji zamówienia:

Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania usługowych prac badawczych
i prac rozwojowych opisanych w punkcie VI niniejszego Zamówienia.

Możliwość przygotowania zarówno pełnej charakterystyki produktów przed dopuszczeniem
na rynek, jak również przeprowadzenie badan in vivo na ludziach celem oceny efektów
działania wyprodukowanych produktów żywnościowych ze stevią.
Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań w zakresie
innowacyjnego zastosowaniu stevii w produkcji wyrobów spożywczych.
●

Oferenci muszą wykazać posiadanie następującego potencjału technicznego i
kadrowego niezbędnych do realizacji zamówienia:

W zakresie potencjał technicznego: Posiadanie zaplecza badawczego niezbędnego do
wykonania badań objętych zamówieniem.
W zakresie potencjał kadrowego: Posiadanie personelu badawczego: co najmniej 3 osoby,
mogące wykazać się min. 5-letnim doświadczeniem w badaniach objętych zamówieniem.
●

Dodatkowe warunki

Możliwość wykonania badania w ciągu co najwyżej 180 dni od dnia podpisania umowy.
Możliwość przekazania raportu z badania w ciągu co najwyżej 30 dni od dnia zakończenia
badań.
X.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty,
które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
●
●
●
●

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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.

XI.
Opissposobuprzygotowaniaoferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
2. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane
wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone
w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę),
czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub
komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów  informacji/
9. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta,
numer telefonu, numer NIP.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
11. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona
po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania
ofert w uzasadnionych przypadkach.
14. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
15. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
17. Przesłanki odrzucenia oferty: jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji; zostanie złożona po terminie składania ofert; będzie nieważna
na podstawie odrębnych przepisów; nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7
dni roboczych od dnia jej zawarcia.
XII.

Kryteriaocenyiopissposobuprzyznawaniapunktacji:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena przedmiotu zapytania ofertowego – waga 80%
Czas wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – waga 20%
1. Liczba punktów w kryterium „Cena przedmiotu zapytania ofertowego” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:

Ilość punktów = Wartość kryterium najniższego spośród ofert / wartość kryterium
rozpatrywanego x (razy) 100 x waga kryterium (%).
Przez wartość kryterium rozumie się cenę netto wyrażoną w PLN.
2. Liczba punktów w kryterium „Czas wykonania przedmiotu zapytania ofertowego” będzie
przyznawana projektom według poniższego wzoru:
Ilość punktów = Wartość kryterium najniższego spośród ofert / wartość kryterium
rozpatrywanego x (razy) 100 x waga kryterium (%).
Przez wartość kryterium rozumie się liczbę miesięcy, w czasie których Wykonawca zrealizuje
przedmiot zapytania ofertowego.
Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach
powyższych kryteriów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy w
ofercie pominięte zostanie jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych 0 pkt. w
danym kryterium.
Uwaga !!! W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym
będzie cena przedmiotu zapytania ofertowego (oferta z najniższą ceną spośród ofert o tej
samej ilości punktów).
XIII.

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do 30.08.2017r.dogodziny12.00 wyłącznie w formie elektronicznej
na adres:  cora@kinet.pl.
XIV.

Załącznikidozapytaniaofertowego:

Załacznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

