
            
 

Zapytanie ofertowe 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie prac badawczo - rozwojowych w związku z realizacją Projektu pt: „Wykonaniu 

testów dla serwatki wraz z przeprowadzeniem hodowli z wybranymi szczepami bakteryjnymi 

Lactobacillus w różnych warunkach wzrostowych”    współfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 

priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne 

Przedsiębiorstwa.Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny. 

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” Poddziałania 1.2.1 

Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny,  

 

Przedmiot zamówienia 

1. Oznaczenie obecności wybranych 4 metali ciężkich (Ni, Pb, Cm i Mn) w serwatce  

2. Przeprowadzenie hodowli z wybranymi 4 szczepami bakteryjnymi Lactobacillus w 

trzykrotnym powtórzeniu w dostarczonej serwatce oraz w próbach kontrolnych w różnych 

warunkach wzrostowych (warunki tlenowe, warunki mikroaerofilne, dwa zakresy temperatur 

dostosowane do optimum wzrostu gatunku bakteryjnego użytego w procesie, trzy zmienne 

długości procesu) 

3. Oznaczenie liczby komórek bakteryjnych w końcowym etapie procesu hodowli. 

4. Oznaczenie poziomu kwasu mlekowego w dostarczonej serwatce 

5. Oznaczenie poziomu kwasu mlekowego na końcowym etapie procesu hodowli (pkt 2.) dla 

wybranych 28 układów o największym potencjale wdrożeniowym 



            
6. Określenie stabilności produktu poprzez określenie liczby komórek bakteryjnych po 

wyznaczonym przez producenta czasie 

7. Zaproponowanie odpowiedniego typu szczepionki/ startera bakteryjnego 

 

Termin zakończenia umowy: 

 

30 września 2019 r. 

 

Zakres i warunki realizacji umowy: 

 

1. Opracowanie innowacyjnej żywności wysokiej jakości. 

2. Cykliczna informacja dla Zamawiającego z postępu prac. 

3. Opracowanie raportu z badania spełniającego wymagania dla projektów 

badawczorozwojowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Projekt „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich 

przedsiębiorców z sektora MSP” wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Usługi dla 

przedsiębiorstw – „Bon na innowację” Poddziałania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – 

konkurs horyzontalny, zawierający co najmniej termin wykonania usługi, zakres 

zrealizowanych działań i osiągniętych wyników, potwierdzenie, że realizacja usługi 

przyczyniła się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej 

(technologicznej), uzasadnienie innowacyjności oraz określenie jej skali, nazwę jednostki 

naukowej oraz potwierdzenie, że spełnia ona wymogi [jednostka naukowa w rozumieniu 

art.2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 2045,z późn. zm.) i prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace 

rozwojowe oraz ma siedzibę ba terytorium RP], a także wskazanie osoby/osób, które 

zgodnie z ofertą wykonały usługę/usługi i sporządziły raport. 

4. Zamawiający może dostarczyć surowiec. 

 

 



            
Termin składania ofert: 

18 lipca – 25 lipca 2019 r. 

 

Oferta powinna zawierać co najmniej: 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dla jednostki naukowej (j.w.);  

2. oświadczenie o posiadaniu zaplecza badawczego niezbędnego do wykonania badań oraz 

informacje nt. kwalifikacji i doświadczenia kadry badawczej kierowanej do prac 

badawczych w ramach zamówienia; 

3.  oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo*;  

4. cenę netto i brutto w złotych polskich za realizację usługi.  

 

 

*W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone 

podmiotom/osobom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym 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. 

 

Kryteria oceny ofert: 

 

1. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu nie tylko o kryterium 

najniższej ceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia. 



            
5. Wyniki postępowania zostaną upublicznione. Złożenie oferty jest równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny netto złożonej oferty. 

Składanie ofert: 

 

Oferty należy przesłać na adres: 

malwina_pasternak@vp.pl 

 

Zamawiający: 

PPHU PASTERNAK Stanisława Pasternak 

Lutomierz 29, 

57-213 Stoszowice 

NIP: 8871114389 

http://serylutomierskie.pl/ 

tel. +48 661783435 

 

 

 

 


