Poznań, dnia 22 marca 2017 r.

Zapytanie ofertowe
na potrzeby projektu:
„Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
na zakup know-how dot. składu bazowego kompozytu bakteryjnego inicjującego procesy sorpcyjne fosforu
przez minerały pochodzenia naturalnego, z prawem modyfikacji oraz wytwarzania kompozytu
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

KOD CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
I. ZAMAWIAJĄCY
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o. o.
Ul. Wachowiaka 8b
60-681 Poznań
Polska
NIP 9721263378
KRS 0000613877
II. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup know-how na wytwarzanie bazowego kompozytu
mikrobiologicznego, inicjującego procesy sorpcyjne fosforu przez minerały pochodzenia naturalnego
(Rozwiązanie Technologiczne/Produkt) lub równoważne, z prawem modyfikacji Rozwiązania
Technologicznego oraz wytwarzania wyrobów z użyciem tego kompozytu, opracowanego w oparciu o
posiadane licencje własne Oferenta, wiedzę własną Oferenta oraz przeprowadzone na rzecz
Zamawiającego badania adaptacyjne (jeżeli dotyczy).
2. Podstawowe przeznaczenie kompozytu bazowego:
Produkt powinien wykazywać zdolność przechwytywania jonów fosforanowych z wody, np. dzięki
rozbudowanej przestrzennie strukturze EPS (egzopolisacharydów bakteryjnych).
3. Wymagania dotyczące podstawowych cech Rozwiązania Technologicznego/Produktu:
a. skład Produktu – wyłącznie szczepy bakteryjne, nie modyfikowane genetycznie, zapewniające
właściwości opisane w punkcie 2,
b. okres przydatności Produktu – nie mniej niż 24 miesiące.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a/ Technologię wytwarzania bazowego kompozytu mikrobiologicznego
b/ Prawo wyłączności na obszarze Europy udzielone Zamawiającemu, na okres minimum 20 lat,
c/ Standardy dot. kontroli jakości i reżimu technologicznego licencjobiorcy,
d/ Przeprowadzenie badań adaptacyjnych mających na celu dostosowanie właściwości bazowego
kompozytu do zastosowania w kontekście minerałów pochodzenia naturalnego (jeżeli dotyczy).
Oferty zakładające zastosowanie mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie w składzie kompozytu
bazowego stanowiącego przedmiot zamówienia nie będą rozpatrywane.

III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia,
udokumentowane na podstawie dokumentu rejestrowego;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia;
c) uzyskali patent w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub w zakresie pokrewnym z
przedmiotem zamówienia;
d) zrealizują przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 31/01/2018 r.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą: „spełnia/nie
spełnia”, na podstawie oferty i dokumentów złożonych przez Oferenta, w tym jego oświadczeń. Z treści
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnił warunki.
3. O zamówienie może ubiegać się Oferent, który złoży w terminie ofertę na kompleksową realizację usług
będących przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani oferty wariantowej na wykonanie
zamówienia.
5. Oferent może skorzystać z formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz
złożyć oświadczenia, o jakich mowa w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
IV. WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert. Nie mogą występować powiązania 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.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę, tj. ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy
bilans ceny do pozostałych kryteriów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która
uzyskała najwyższą ilość punktów (max. 100).
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
- Kryterium A – cena brutto - waga 70% (70 pkt.)
Wartość punktowa = 70 x (cmin/ca)
cmin – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
ca – cena brutto analizowanej oferty [PLN]
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach Kryterium A: 70 pkt.
- Kryterium B – termin realizacji przedmiotu zamówienia – waga 30% (30 pkt.):
Przedmiotem oceny będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony w pełnych miesiącach, począwszy
od dnia 01.05.2017 r. Wszystkie daty realizacji w obrębie danego miesiąca kalendarzowego mają identyczną
wartość w trakcie oceny, np. termin realizacji wskazany jako 1/05 (pierwszy dzień maja) ma tę samą wartość w
trakcie oceny, co termin realizacji wskazany jako 31/05 (trzydziesty pierwszy dzień maja).
Wartość punktowa = 30 x (tmin/ta)
ta – termin realizacji analizowanej oferty, liczony w pełnych miesiącach; termin wskazany jako „maj 2017 r.”
oznacza wartość „1”, termin wskazany jako „styczeń 2018 r.” oznacza wartość „9”.
tmax – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert, liczony wg powyższych
zasad.
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach Kryterium B: 30 pkt.
W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe złożone zostaną oferty o takiej samej liczbie
punktów Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem oddziaływania na środowisko i
klimat. W celu weryfikacji, która z ofert jest najkorzystniejsza w tym zakresie Oferenci posiadający tą samą
liczbę punktów zostaną wezwani do przedstawienia oświadczenia. Wybrana zostanie oferta, która będzie
charakteryzowała się najniższym zużyciem energii przy wytworzeniu kompozytu bazowego [kWh/1 litr
kompozytu].

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Oferenta
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie realizacji – od dnia podpisania umowy
- zakończenie realizacji – nie później niż do dnia 31.01.2018 r.

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup know-how składu bazowego
kompozytu bakteryjnego inicjującego procesy sorpcyjne fosforu na minerałach pochodzenia naturalnego z
prawem modyfikacji oraz wytwarzania kompozytu” należy złożyć do dnia 24.04.2017 r., godzina 15:00 czasu
lokalnego Zamawiającego, w następujący sposób:

 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
 przesyłką kurierską lub
 osobiście
na adres:
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o.o.
Ul. Wachowiaka 8b
60-681 Poznań
Polska
przy czym decyduje data i godzina wpływu lub dostarczenia, a nie data i godzina nadania oferty.
2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty mogą składać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie będące
przedsiębiorcami, zwane dalej Oferentami.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z formą
reprezentacji Oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Oferenta.
Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia 31.05.2017 r.,
przy czym oferta przestaje wiązać, jeżeli przed tym terminem została wybrana inna oferta i podpisana umowa
z Wykonawcą, albo postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferta musi zawierać:

 Ofertę, która powinna zawierać co najmniej:
a) przedmiot zamówienia,
b) termin wykonania zamówienia,
c) cenę netto i brutto,

Uwaga: W ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych polskich lub w innej
walucie, której kwota zostanie przeliczona dla porównania ofert na polskie złote na podstawie tabeli
kursowej ogłoszonej przez NBP (www.nbp.pl - kurs średni waluty) w dniu opublikowania zapytania
ofertowego, tj. 22 marca 2017r.
d) termin ważności oferty.

 Oświadczenie Oferenta, zgodnie z Załącznikiem 2, zawierającego m.in. oświadczenia że:
1.
2.
3.
4.

zapoznał się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
spełnia warunki udziału w postępowaniu,
uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,
dokonał niezbędnych czynności, zapoznał się z niezbędnymi opracowaniami technicznymi – aby
należycie przygotować ofertę oraz wykonać umowę,
5. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,
6. posiada doświadczenie, wiedzę oraz uprawnienia konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia,
7. w skład preparatu mikrobiologicznego stanowiącego przedmiot zamówienia nie wchodzą
mikroorganizmy modyfikowane genetycznie,
8. jest właścicielem praw do oferowanego know-how.
- Oświadczenie Oferenta, zgodnie z Załącznikiem 3, potwierdzające, że nie jest podmiotem powiązanym
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert.
- Dokumenty:
a) Dokument rejestracyjny (np. wyciąg z KRS, CEIDG lub inny równoważny)
b) Dokument potwierdzający posiadanie patentu lub zgłoszenia patentowego bezpośrednio lub pośrednio
związanego z przedmiotem zamówienia.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego spośród
pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona.
3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent.
5. Komisja:








stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
otwiera koperty z ofertami,
weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
odsyła bez otwierania oferty złożone po terminie,
odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
przyjmuje ewentualne pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów na wniosek
Komisji,

 wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

6. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Oferentów poprzez żądanie
przekazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
na każdym etapie postępowania.
8. W przypadku niepodpisania umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty, która posiadała drugą w kolejności najwyższą liczbę
punktów.
9. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 25.04.2017 r.
10. Umowa na wykonanie Zamówienia zostanie podpisana do dnia 10.05.2017 r.
11. Dodatkowych informacji udziela biuro Zamawiającego, e-mail: office@aprs.com.pl.
12. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronach: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz www.aprs.com.pl.

Załączniki:
Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań

