
                  

 

 

 

 

Poznań, 2018-09-20 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. mające na celu wyłonienie Wykonawców 

prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu 

usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  

Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”. 

 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 

Zaproszenie do udziału w badaniu 

W związku z realizacją projektu pt. „Otrzymanie unieśmiertelnionych progenitorowych komórek 

izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie systemu badawczego pozwalającego w warunkach 

hodowli in vitro testować substancje czynne z pominięciem modelu zwierzęcego.”, 

numer umowy: POIR.02.03.02-30-0036/17, 

firma BioScientia sp. z o.o. zaprasza do udziału w badaniu. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań 

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948 

 

Cel badania 

Celem badania jest przetestowanie żywotności komórek pszczelich oraz systemu opartego na 

komórkach pszczelich, opracowanych w ramach Zadania 1 Projektu pt. „Otrzymanie 

unieśmiertelnionych progenitorowych komórek izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie 

systemu badawczego pozwalającego w warunkach hodowli in vitro testować substancje czynne z 

pominięciem modelu zwierzęcego.” 

 



Warunki udziału w badaniu 

1. Udział w badaniu jest bezpłatny. 

2. Wykonawca deklaruje: 

- chęć wykonania prac badawczych zgodnie z protokołem dostarczonym przez Zamawiającego, z 

wykorzystaniem materiału biologicznego, odczynników i materiałów zużywalnych dostarczonych 

przez Zamawiającego oraz przygotowania raportu z wykonanych prac, 

- że wykona badania z należytą starannością, 

- że posiada odpowiednie doświadczenie i zaplecze aparaturowe niezbędne do przeprowadzenia ww. 

prac. 

- że jest potencjalnie zainteresowany wykorzystaniem w własnej praktyce opracowanych w ramach 

Projektu rozwiązań. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 

- protokół badania oraz materiał biologiczny, odczynniki, materiały zużywalne w ilościach 

wystarczających do wykonania badań. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

- raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

5. Maksymalny okres realizacji prac badawczych Zamawiający ustala na 7 dni. Realizacja prac 

badawczych rozpocznie się wraz z datą otrzymania przez Wykonawcę ww. materiałów niezbędnych 

do wykonania badań. 

6. Wszelkie prawa majątkowe do wyników wytworzonych przez Wykonawcę w ramach ww. prac 

badawczych przechodzą na Zamawiającego. 

 

Warunki udziału w postępowaniu  

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do realizacji prac badawczych w 

zakresie przedmiotu zamówienia. 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy są podmiotami powiązanymi osobowo i 

kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe bądź kapitałowe 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:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

• 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.  



Oferent zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ 

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH (Załącznik nr 2) potwierdzająco spełnienie powyższego 

założenia. 

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty  

Kryteria formalne  

Oferent składa gotowość do realizacji ww. prac badawczych w zakresie i na zasadach opisanych 

powyżej. 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu z dalszego postępowania.  

Kryteria wyboru  

Zamawiający zaprosi do udziału w badaniu wszystkich Oferentów spełniających wymogi formalne. 

 

Sposób przygotowania oferty  

Wymagania podstawowe:  

• Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1).  

• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.  

• Wersja elektroniczna powinna być kopią wersji papierowej (skan z podpisami).  

 

Tryb udzielania wyjaśnień do oferty:  

• Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

zapytania ofertowego.  

• Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres email: abelter@bioscientia.pl 

• Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed 

upływem terminu składania ofert.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane mu w 

sposób inny niż opisany powyżej oraz jeśli pytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 

składania ofert. 

• Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Oferentom, którym przekazał niniejsze 

zapytanie, bez ujawniania Pytającego oraz zamieści odpowiedzi na stronie internetowej, na której 

udostępnił niniejsze zapytanie.  

.  

Kompletna oferta musi zawierać:  

• FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1;  

• PEŁNOMOCNICTWO do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w 

powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;  

• OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH – Załącznik 

nr 2.  

Oferty niekompletne, niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone.  

mailto:abelter@bioscientia.pl


 

Termin i sposób składania ofert  

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2018 r. o godzinie 15:00.  

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu w formie papierowej do siedziby 

Zamawiającego lub w wersji elektronicznej (skan kompletu dokumentów) na adres mailowy 

abelter@bioscientia.pl. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert 

zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

Oferenci, którzy zostaną zaproszeni do udziału w badaniu, a którzy złożyli ofertę w wersji 

elektronicznej, zostaną poproszeni o przesłanie oryginału dokumentów na adres siedziby 

Zamawiającego. 

Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub 

oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez 

danego Oferenta.  

 

Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego  

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest na stronie Zamawiającego (www.bioscientia.pl), na 

stronie Instytucji Pośredniczącej poddziałania, tj. stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(www.parp.gov.pl/zamowienia) oraz w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl). 

 

Informacje dodatkowe  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w odpowiedzi na 

niniejsze zapytanie.  

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie. 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy 

 

 

…............................................................................... dnia .................................................. 2018 r. 

  

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 2/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. 

Zamawiający 

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań 

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948 

 

Dane Oferenta 

Nazwa:    …......................................................................... 

NIP:     …......................................................................... 

Adres: 

Województwo  …........................................................................ 

Powiat   …........................................................................ 

Gmina   …........................................................................ 

Ulica   …......................................................................... 

Nr budynku  …......................................................................... 

Nr lokalu  …......................................................................... 

Kod pocztowy  …......................................................................... 

Miejscowość  …......................................................................... 

Dane osoby z podmiotu Oferenta do kontaktu: 

 

Imię i Nazwisko:  …......................................................................... 

Adres e-mail:   …......................................................................... 

Telefon:   …......................................................................... 

Potencjał merytoryczny i badawczy Oferenta w kontekście przedmiotu oferty:  

Deklaruję, że dysponuję potencjałem niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu oferty. 

 

 



Przedmiot oferty 

Przedmiotem Oferty jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu przetestowanie 

żywotności komórek pszczelich oraz systemu opartego na komórkach pszczelich, opracowanych w 

ramach Zadania 1 projektu pt. „Otrzymanie unieśmiertelnionych progenitorowych komórek 

izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie systemu badawczego pozwalającego w warunkach 

hodowli in vitro testować substancje czynne z pominięciem modelu zwierzęcego.”, dostarczonym 

przez Zamawiającego, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 02/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. 

 

Oświadczenia Oferenta  

Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że: 

 Zapoznałem się z zapisami zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 

 Uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty. 

 Oferent spełnia wszystkie wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki do oferty 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 zapytania 

ofertowego). 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty oraz pieczęcie Oferenta: 

 

 

 …...............................................................................…........... 

 Imię i nazwisko (czytelnie) 

  

 …...............................................................................…........... 

 data i podpis (czytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

…............................................................................... dnia .................................................. 2018 r. 

  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z 

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, a 

wykonawcą, polegające 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.  

 

  

 

 

 …............................................................................................... 

 Data i podpis osoby upoważnionej do składania oferty 

 oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta 

 

 


