Łask dn. 09.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1/501/2017
W
i

związku

z

realizacją

proekologicznych

metod

projektu

profilaktyki

„Opracowanie
stanów

zapalnych

kompleksowych,
wymienia

naturalnych

(mastitis)

u

krów

z zastosowaniem preparatów opartych na innowacyjnych właściwościach enzymów litycznych.”
realizowanego

w

ramach

Programu

Operacyjnego

Inteligentny

Rozwój,

2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015) Over
Group Sp. z o.o. spółka komandytowa (UMOWA Nr POIR.01.01.01-00-0501/15-00) zwracamy się z
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
a. Przedmiotem zapytania jest zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu badań w zakresie:
Celem badań jest zbadanie wpływu zastosowania preparatów opracowanych przez firmę Over
Group Sp. z o.o. a przeznaczonych do stosowania w higienie przed i poudojowej krów.

b. Harmonogram doświadczenia
m-c IX 2017 –

dostarczenie preparatów do higieny przed i poudojowej
(przed rozpoczęciem udoju kontrolnego 1),
dój kontrolny 1 jako punkt startowy doświadczenia
rozpoczęcie stosowania preparatów po doju kontrolnym według
zaproponowanego przez Zleceniodawcę schematu

m-c X

2017 –

dój kontrolny 2 – po doju zamiana preparatów wg zaproponowanego przez
Zleceniodawcę schematu

m-c XI

2017 –

dój kontrolny 3 – po doju zamiana preparatów wg zaproponowanego przez
Zleceniodawcę schematu

m-c XII 2017 –

c. Materiał i metody

dój kontrolny 4 – zakończenie części doświadczalnej

Doświadczenie powinno zostać wykonane na grupie minimum 150 krów pierwiastkach
i wieloródkach rasy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej. W poszczególnych
grupach powinny być stosowana następujące procedury:
Kontrola - postępowanie według powszechnie przyjętego standardu (pianka przed dojem
ręcznik jednorazowy + diping preparatem na bazie jodu)
Badawcza (higiena + maść)
Badawcza (higiena+żel)
Po pierwszym doju kontrolnym:
Schemat doświadczenia
Grupa fizjologiczna I
(jałówki z wydajnością 30 l)
1. Kontrola

Grupa fizjologiczna II
(wieloródki z wydajnością 30
l)

X

2. Badawcza higiena + maść

X

3. Badawcza higiena +żel

Po drugim doju kontrolnym:
Schemat doświadczenia
Grupa fizjologiczna I (jałówki
z wydajnością 30 l)

Grupa fizjologiczna II
(wieloródki z wydajnością 30
l)

4. Kontrola
5. Badawcza higiena + maść
6. Badawcza higiena +żel

Po trzecim doju kontrolnym:
Schemat doświadczenia

X
X

Grupa fizjologiczna I
(jałówki z wydajnością 30 l)

Grupa fizjologiczna II
(wieloródki z wydajnością 30
l)

7. Kontrola

X

8. Badawcza higiena + maść
9. Badawcza higiena +żel

X

d. Rejestrowane dane
Krowy powinny być dojone dwa razy dziennie i codziennie powinna być rejestrowana ilość
udojonego mleka. W kolejnych udojach kontrolnych muszą być rejestrowane następujące dane: ilość
mleka, procentowa zawartość suchej masy, tłuszczu, białka, laktozy. Analizowany powinien być także
poziom mocznika oraz liczba komórek somatycznych. Obserwacjom ma zostać poddany także stan
zdrowotny krów. Próby mleka mają być pobierane od dnia 0 do zakończenia badania w odstępie 2
tygodniowym ( łącznie 7-8 prób). Następnie schłodzone mleko musi być wysyłane na badania do
jednostki wskazanej przez zamawiającego. Ponadto w przypadku wzrostu liczby komórek
somatycznych, lub zaobserwowanych zmian w wymieniu muszą być pobierane dodatkowe próby
mleka przed i po zastosowaniu emulsji i żelu maksymalnie 60 prób.

2. Wymagania dotyczące oferty
Oferta musi być kompleksowa i obejmować wszystkie przedmioty 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 do 30 dni od daty złożenia)



zakres oferty



cena całkowita netto oraz brutto w PLN



warunki i termin płatności



datę realizacji przedmiotu oferty (data realizacji przedmiotu może nastąpić w okresie 0912.2017)



warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty



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

3. Kryteria wyboru/oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:


cena

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 email wysłany na adres: a.domanska@over-agro.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 nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych



Oferty należy złożyć w terminie do 25.08.2017 r.



Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

5. Dane kontaktowe do oferty
Osoba kontaktowa:
Agata Domańska-Greszata
nr tel. +48 728 878 978
e-mail: a.domanska@over-agro.pl
6. Tryb ogłoszenia wyników


Wybór dostawcy nastąpi do 30.08.2017 r.



Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie
najkorzystniejsza.



Zapytanie

ofertowe

zamieszczono

na

stronie

internetowej

http://over-group.pl/

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


Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn.

oraz

7. Wykluczenia
Wykonawca przystępując do udziału w zamówieniu 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. Oświadczenie o braku powiązania.

