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Poznań, dnia 24.07.2018 r.   

 

   

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Pozlab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w ramach konkursu Eurostars-2 realizuje Projekt pt. „Uniwersalna 
platforma modułowa do przeprowadzania badań uwalniania symulujących warunki fizjologiczne dla doustnych 
postaci leku”, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

1. Zamawiający:   

Pozlab z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-775), ul. Parkowa 2 

NIP: 779-238-46-45, REGON: 301610062, KRS: 0000370281 

 

2. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający 
dla spełnienia wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie dokona wyboru dostawcy usług w niniejszym 
postępowaniu zgodnie z Warunkami ogólnymi realizacji projektu 1/2016. Stąd przesłał niniejsze Zapytanie 
ofertowe bezpośrednio do trzech potencjalnych wykonawców zamówienia, wywiesił jego treść na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieścił je na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.pozlab.pl.  

Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

3. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usług badawczych jako Badacz zgodnie z poniżej 
określonym zakresem, poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/dzieło. 

 

Badacz będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności: 

- współudział w definiowaniu ogólnej koncepcji modułów opracowywanej platformy, 

- współudział w wyborze związków i układów modelowych, 

- wykonanie badań przenikalności z wykorzystaniem modelu PAMPA dla wybranych formulacji, układów lub 
substancji, 

- współudział w opracowaniu raportów z wyników badań. 

 

Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia  

  

CPV przedmiotu zamówienia:   

73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju  

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

 

Okres realizacji Projektu: 

01.08.2018 r. - 31.07.2020 r. 

 

http://www.pozlab.pl/
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4. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy spełniającemu poniższe przesłanki: 

a) niepowiązanemu lub niebędącemu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1047, ze zm.); 

b) niebędącemu podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku 
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze 
dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającemu w związku małżeńskim, stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 

c) niebędącemu podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w 
rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 

d) niebędącemu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.). 

 

Warunkiem udzielenia Zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie 
realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów badawczych współfinansowanych ze środków krajowych lub 
unijnych. Brak wymaganego doświadczenia lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez 
Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o 
spełnianiu ww. warunków będącego elementem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i doświadczenie badacza. 

 

5. Sposób złożenia oferty: 

 

1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w 
niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1. 

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

7) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 

8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w 
postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści. 

9) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 

10) W przypadku, gdy składana oferta dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia / dzieło – należy 
podać stawkę wynagrodzenia brutto obejmującą wszystkie narzuty wynikające z przepisów 
podatkowych i ZUS, w tym składki ZUS Ubezpieczonego i Płatnika składek. 

11) Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w 
treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry 
należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

12) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 
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6. Kompletna Oferta zawiera: 

 

1) Formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1) określający: 

 dane oferenta, 

 cenę brutto realizacji zadania, 

 termin realizacji zadania, 

 termin ważności oferty, 

 termin sporządzenia oferty, 

 podpis Oferenta. 

2) Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 
3). 

 

7. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2018 r., do godz. 12.00 

Rozpatrywane będą oferty: 

 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Pozlab Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, 60-775 
Poznań, 

 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako 
termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.07.2018r. o 
godz. 15:00 w siedzibie Pozlab sp. z o.o., w Poznaniu, ul. Parkowa 2. Otwarcie ofert jest jawne dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane następująco: 

Pozlab Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego 

„Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” 

 

8. Termin związania ofertą: 

 

Termin związania ofertą to dzień 30.09.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 30 
dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania. 
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9. Kryteria wyboru oferty  

 

Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne. 

Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie 
kryterium ceny. 

Przy czym kryterium temu przypisuje się następującą wagę: 

Cena oferty – 100% 

 

10. Określenie sposobu oceny ofert 

 

Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych 
kryteriów będzie oparty o: 

 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania 

 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania,  

 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 
zapytania.  

 

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe: 

1. Cena: 100%. 

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na 
porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty 
zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje 
się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.  

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najniższą cenę. 

 

Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta. 

 Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

 Oferent dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania 
zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie. 

 

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru 
dostawcy.  

 

Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym 
etapie postępowania.  

Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Kunicką-Trybus e-mail: 
agnieszka.kunicka@pozlab.pl. Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 

mailto:agnieszka.kunicka@pozlab.pl

