
 

 

Poznań, dnia 24.10.2017 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  

 

w sprawie realizacji usług doradczych w zakresie mikrobiologii 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

KOD CPV: 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o. o.  
Ul. Wachowiaka 8b 
60-681 Poznań 
NIP 9721263378 
KRS 0000613877 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących usług doradczych: 

 Usługa doradcza dotycząca opracowania założeń procesu przygotowania biopreparatu do 
impregnacji kalcytu – namnażania kompozycji mikrobiologicznej, 

 Usługa doradcza dotycząca wdrożenia i optymalizacji procesu nanoszenia i stabilizacji biopreparatu 
(zawiesiny mikroorganizmów) na nośniku mineralnym, w tym z możliwością aglomeracji, 

 Usługa doradcza związana z oceną jakości gotowych sorbentów mineralno-biologicznych, 

 Usługa doradcza związana z testowaniem instalacji procesowych (biotechnologicznych) ośrodka 
pod kątem prawidłowości i przydatności do zaprojektowanego bioprocesu, 

 Usługa doradcza związana z wdrożeniem metod analitycznych związanych z produkcją oraz 
kontrolą jakości w laboratorium mikrobiologicznym centrum badawczo-rozwojowego. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
a) Usługa doradcza dotycząca opracowania założeń procesu przygotowania biopreparatu do 

impregnacji kalcytu – namnażania kompozycji mikrobiologicznej, obejmuje w szczególności: 

 opracowanie składu podłoża produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem źródła węgla, 
azotu, wymagań w zakresie makro i mikroelementów, dostępności i kosztów stosowania 
poszczególnych komponentów, 

 optymalizację parametrów procesu, w tym kinetyki wzrostu hodowli w zależności od pH, 
temperatury, szybkości i sposobu mieszania, natlenienia, stężenia jonów itp., 

 skalowanie procesu do objętości półtechnicznych, z zachowaniem optymalnych wydajności 
oraz tempa procesu dla zadanych parametrów, 



 

 opracowanie systemu kontroli ze wskazaniem punktów krytycznych, kontrolnych i wartości 
granicznych parametrów hodowli, 

 ocenę jakości gotowego produktu wraz z opracowaniem wytycznych do zakładowej normy 
jakości, w tym wskazaniem kluczowych wyróżników jakościowych oraz zakresów wartości 
optymalnych, minimalnych i maksymalnych. 
 

b) Usługa doradcza dotycząca wdrożenia i optymalizacji procesu nanoszenia i stabilizacji biopreparatu 
(zawiesiny mikroorganizmów) na nośniku mineralnym, pod kątem maksymalnej aktywności i 
stabilności preparatu, w tym z możliwością aglomeracji, obejmuje w szczególności: 

 opracowanie formuły nanoszenia mikroorganizmów na złoże mineralne przez zraszanie, 
zamgławianie, wtrysk w przepływie materiału, jak również uwzględniając mechanikę złoża 
statycznego, przesypywanego, w postaci fluidalnej itp., 

 optymalizację metody dosuszania złoża po naniesieniu mikroorganizmów – komorowo, w 
przepływie itp., 

 uwzględnienie możliwości aglomeracji złoża z wykorzystaniem zawiesiny mikroorganizmów, 
do formy ułatwiającej manipulację materiałem oraz umożliwiającej kontrolowane uwalnianie 
substancji aktywnych, 

 ocenę właściwości mechanicznych granul zawierających materiał mikrobiologiczny. 
 

c) Usługa doradcza związana z oceną jakości gotowych sorbentów mineralno-biologicznych, 
obejmuje w szczególności:  

 ocenę aktywności i stabilności materiału mikrobiologicznego po naniesieniu na złoże i jego 
aglomeracji. 
 

d) Usługa doradcza związana z testowaniem instalacji procesowych (biotechnologicznych) centrum 
badawczo-rozwojowego pod kątem prawidłowości i przydatności do zaprojektowanego 
bioprocesu, obejmuje w szczególności: 

 weryfikację prawidłowości założeń procesowych, 

 weryfikację możliwości uzyskania w warunkach rzeczywistych przygotowanej instalacji 
parametrów procesu wynikających z technologii zaprojektowanego w wyniku skalowania 
procesu mikrobiologicznego, 

 ocenę przebiegu procesu i jego wstępna walidacja, 

 nadzór, ocenę i weryfikację nad wdrożeniem technologicznym bioprocesu na instalacji 
doświadczalnej ośrodka, 

 nadzór, ocenę i weryfikację, próbnego nanoszenia biopreparatu na nośnik mineralny i 
testowania prototypu w toku przygotowania partii pilotażowych biopreparatu. 
 

e) Usługa doradcza związana z wdrożeniem metod analitycznych związanych z produkcją oraz 
kontrolą jakości w laboratorium mikrobiologicznym centrum badawczo-rozwojowego, obejmuje w 
szczególności: 

 nadzór nad opracowaniem metodyk oznaczeń mikrobiologcznych i fizykochemicznych oraz nad 
ich wdrożeniem, 

 nadzór nad opracowaniem zbioru procedur laboratoryjnych, 

 zapewnienie konsultacji i wsparcia oraz uzupełnienie szkoleń realizowanych przez dostawców 
aparatury dla zatrudnionej kadry. 

 
 

 

 

 

 



 

II. 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. 

 
III. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która uzyska najwyższą liczbę punktów 
(maksymalna liczba punktów 100 pkt.). 

2. Kryterium oceny ofert: 
 

Nazwa kryterium oceny ofert Waga 
(maksymalna 
liczba punktów) 

KRYTERIUM I – Cena brutto 

 w ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych 
polskich (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność 
prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie będące przedsiębiorcami) lub 
cenę brutto (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) za 
realizację wszystkich usług doradczych wskazanych w pkt. I zapytania 
ofertowego (a-e).  

 do porównania ofert przyjęta zostanie łączna cena brutto w PLN za realizację 
wszystkich usług doradczych wskazanych w pkt. I zapytania ofertowego, 

 ceny winny być określone z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych, 

 wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez 
Oferenta,  

 podana łączna cena brutto jest ceną ryczałtową, a Oferent uwzględnił w niej 
wszystkie koszty i okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia. 
 

Wartość punktowa = 100 x (cmin/ca) 
cmin – najniższa łączna cena brutto za realizację wszystkich usług doradczych 
spośród złożonych ofert [PLN] 
ca – łączna cena brutto za realizację wszystkich usług doradczych wskazana w 
analizowanej ofercie [PLN] 
 
Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach Kryterium I liczba punktów: 100 pkt. 

100% (100 pkt.) 

RAZEM 100% (100 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 wraz z 

proponowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Wybrany zostanie Oferent, który przedstawi 

rozwiązania technologiczne  umożliwiające obniżenie  zużycia energii elektrycznej [%]. 



 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, siedziba/biuro Oferenta, miejsce realizacji 

projektu (Nielbark 95u, 13-306 Kurzętnik)  

Termin realizacji zamówienia:  

 rozpoczęcie realizacji – od dnia podpisania umowy 

 zakończenie realizacji – nie później niż do dnia 30.06.2018 r. 

 

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w sprawie realizacji usług doradczych w 

zakresie mikrobiologii”, powinna zostać dostarczona do dnia 06.11.2017 r. do godz. 16.00 

a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
b. przesyłką kurierską lub 
c. osobiście na adres:  

  Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o. o.  

  Ul. Wachowiaka 8b 

  60-681 Poznań  

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie: www.aprs.com.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferty mogą składać osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały 

zdolność prawną zwane dalej Oferentami.  

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą składać oferty jedynie wówczas, gdy przedmiot 

oferty pozostaje  w bezpośrednim związku z ich kwalifikacjami. 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej firmy oferenta.  

 

Oferta musi zawierać: 

 Ofertę, która powinna zawierać co najmniej: 

a) dane Oferenta, 

b) przedmiot zamówienia, 

c) termin realizacji zamówienia, 

d) cenę netto i brutto (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i 

podmioty nie będące przedsiębiorcami) lub cenę brutto (osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej) za realizację wszystkich usług doradczych wskazanych w zapytaniu 

ofertowym w pkt. I.2 a-e 

e) termin ważności oferty.  

Oferta może zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 



 

 Oświadczenie Oferenta, zgodnie z Załącznikiem 2, zawierające m.in. oświadczenia że: 

a) uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, 

b) dokonał niezbędnych czynności, zapoznał się z niezbędnymi opracowaniami technicznymi – aby 

należycie przygotować ofertę oraz wykonać umowę, 

c) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe, 

d) zapewni specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie inżynierii procesowej, 

mikrobiologii przemysłowej, opracowania i realizacji procedur badawczych. 

 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 biorące udział w procesie oceny 

ofert. 

 CV lub życiorys zawodowy potwierdzający kwalifikacje (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej). 

 
VII. 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,  

 odsyła bez otwierania oferty złożone po terminie, 

 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. 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 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający dopuszcza realizację usług doradczych z wykorzystaniem podwykonawców. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdym etapie postępowania. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści zapytania ofertowego i załącznikach 

do tego zapytania. 

12. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia 

30.11.2017r., przy czym oferta przestaje wiązać, jeżeli przed tym terminem została wybrana inna oferta i 

została podpisana umowa z Wykonawcą, albo postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek 

z ofert. 

13. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 07.11.2017 r. 

14. Umowa zostanie podpisana najpóźniej do dnia: 30.11.2017 r. 

15. Dodatkowych informacji udziela: Grzegorz Brenk, gb@aprs.com.pl 

 



 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz oferty 

Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta 

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań 

 

 


