
 

                                                          

 

 Łask, 14.06.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR P.B.OG.1.2017 

 

W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Opracowanie preparatów o przedłużonym 

uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko 

wystąpienia SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 zwracamy się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.  

 

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego oraz warunki udziału w postępowaniu:  

a. jednostka znajduje się w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na 

zwierzętach; 

b. jednostka dysponowanie możliwością wykonania badań na zwierzętach przetokowanych (min. 8 

szt.).  

c. wykonanie badań in vivo oceny wpływu wytworzonych w ramach projektu bolusów na przemiany 

fermentacyjne i metabolizm zwierząt przetokowanych. Badania wykonane przy prawidłowych 

procesach fermentacyjnych, jak również podczas kwasicy indukowanej. 

 

W tym celu podwykonawca powinien mieć możliwość wykonania analiz chromatograficznych 

lotnych kwasów tłuszczowych (min. kw. octowy, propionowy, masłowy, kwasów 

długołańcuchowych, w tym OBCFA) w treści żwacza.  

Preferowane analizy z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem 

masowym. Analizy pH treści żwacza  w czasie rzeczywistym.  

Analiza stężenia metanu emitowanego podczas fermentacji żwaczowej.  

Analiza profilu metabolicznego, w tym parametry równowagi-kwasowo-zasadowej. 

 

d. określenie wpływu bolusów na wyniki produkcyjne krów mlecznych (doświadczenie in vivo) 

Wykonawca powinien wykonać badania w min. 2 fermach krów mlecznych (system żywienia TMR, 

PMR). Badania powinny dotyczyć parametrów produkcyjnych, składu i struktury dawek 

pokarmowych, parametrów reprodukcyjnych i zdrowotnych oraz profili metabolicznych.  



 

                                                          

e. oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

f. oferent musi dysponować laboratorium biochemicznym krwi (certyfikowane laboratorium analiz 

biochemicznych krwi posiadające wewnętrzny system jakości) oraz laboratorium 

chromatograficznym.  

g. oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia 

ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 

niezbędnych do realizacji usługi badawczej.  

2. Wymagania dotyczące oferty  

Oferta powinna zawierać:  

 nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane 

teleadresowe)  

 data sporządzenia oferty  

 termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni od daty złożenia)  

 zakres oferty  

 odniesienie się do kryteriów wyboru oferty  

 cena całkowita netto oraz brutto w PLN  

 warunki i termin płatności  

 data/okres realizacji przedmiotu oferty 

 warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty  

 dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)  

 przesłanie wypełnionego załącznika nr 2 

 

3. Kryteria wyboru/oceny ofert:  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:  

 Cena 100%  

 

Sposób oceny: Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.  

 

4. Miejsce i tryb składania ofert  

 Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu  

do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie e-

mail wysłany na adres: m.krzesniak@over-group.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila nr 

zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego. 



 

                                                          

 Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta 

(ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia 

……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony 

Oferenta.  

 W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.  

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych 

 Oferty należy złożyć w terminie do 22.06.2017 r.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

 

5. Dane kontaktowe do oferty  

Osoba kontaktowa:  

Marzena Olejnik 

nr tel. +48 666 067 465 

e-mail: m.krzesniak@over-group.pl 

 

6. Tryb ogłoszenia wyników  

 Wybór dostawcy nastąpi do 23.06.2017 r.  

 Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie 

najkorzystniejsza.  

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej http://over-group.pl/ oraz  

w siedzibie firmy OVER GROUP, w miejscu publicznie dostępnym (sekretariat).  

 Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn  

 

7. Wykluczenia 

Wykonawca przystępując do udziału w przetargu oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym co rozumiane jest poprzez 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) 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. 

 

 

Załączniki: 

1. Kryterium oceny. 

2. Oświadczenie o braku powiązania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

Załącznik nr 1 

  do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR P.B.OG.1.2017 

KRYTERIUM OCENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA NETTO 

Maksymalna ilość punktów 100 

Najniższa cena wśród oferentów 100 

Oferent z kolejną wyższą ceną 
co 5 punktów mniej w stosunku do ceny 

najniższej 



 

                                                          

Załącznik nr 2 

 

Data: 

Pieczęć oferenta: 

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 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. 
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