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Poznań, 22/09/2020 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE – 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 9/2020 
 

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację 
usługi B+R, której celem jest opracowanie receptury i technologii wytwarzania innowacyjnego 
suplementu diety.    
 
Zapytanie prowadzane jest w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu: 
- OPRACOWANIE RECEPTURY I TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNEGO SUPLEMENTU DIETY STOSOWANEGO W 

CELU WZMOCNIENIA NATURALNYCH MECHANIZMÓW OBRONNYCH ORGANIZMU w konkursie ogłoszonym w 
ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na 
Innowację dla MŚP" [II osi priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 
prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020],  
współfinansowanego ze środków UE, 

- oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego 
regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r.  
poz. 1986 z późn. zm.). 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Pikralida sp. z o. o. 
ul. Bukowska 70, lok. B424,  
60-812 Poznań,  
 

Kontakt: 
Joanna Lipner 
j.lipner@pikralida.eu 
tel.  +48 534 662 201

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi B+R, której celem jest opracowanie receptury i 
technologii wytwarzania innowacyjnego suplementu diety.  
Zakres zamówienia obejmuje: 
1) Opracowanie koncepcji suplementu diety o działaniu immunostymulującym i 

immunomodulującym zalecanego osobom z obniżoną aktywnością układu 
immunologicznego.  
Założenia produktu:  
a) forma doustna (tabletka lub kapsułka), 
b) dwa bioaktywne ekstrakty roślinne o udokumentowanym potencjale 

immunostymulującym i immunomodulującym, 
c) substancje pomocnicze odpowiednie dla wegan i wegetarian, 
d) stabilność fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna preparatu: min. 12M, 

2) Identyfikacja i kwalifikacja dostawców surowców (ekstraktów roślinnych i substancji 
pomocniczych). 
a) rozwój chromatograficznych metod analitycznych do kontroli jakości ekstraktów 

roślinnych (analiza ilościowa ekstraktów pod kątem badania zawartość związków 
bioaktywnych), 

b) weryfikacja jakości komercyjnie dostępnych ekstraktów (ilościowa zawartość 
fitozwiązków, zawartość rozpuszczalników resztkowych, ocena czystości 
mikrobiologicznej, zawartość metali ciężkich), 

c) opracowanie specyfikacji ekstraktów,  
d) badania aktywności biologicznej ekstraktów w celu wykazania/potwierdzenia 

potencjału ich pozytywnego wpływu na układ immunologiczny człowieka): 
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i) indukcja cytokin IL-8, IL-6, 
ii) cytotoksyczność względem komórek wrażliwych na wirusa grypy AH1N1, 

3) Badania preformulacyjne (dobór substancji pomocniczych). 
4) Rozwój formulacji (opracowanie składu ilościowego surowców roślinnych i substancji 

pomocniczych suplementu diety): 
a) rozwój i walidacja metod analitycznych (badanie zawartości związków bioaktywnych, 

badanie czystości mikrobiologicznej, badanie zawartości metali ciężkich (min. Cd, Hg, 
Pb, As),  

b) zoptymalizowaniu składu suplementu pod kątem stężenia surowców roślinnych i 
doboru jakościowo-ilościowego wytypowanych substancji pomocniczych, 

c) prace nad wyborem odpowiedniej technologii otrzymywania ostatecznej formulacji, 
d) opracowanie specyfikacji produktu,  
e) badania w symulowanym modelu trawienia in vitro, w celu oceny wpływu procesu 

trawienia na zmianę składu jakościowo-ilościowego opracowanych prototypów 
suplementu diety. 

5) Wytworzenie i 6-miesięczne badanie stabilności 1 serii prototypu wraz z opracowaniem 
dokumentacji technicznej na potrzeby transferu opracowanej technologii. 
Zakres dokumentacji: 
a) źródła surowców, 
b) strategia kontroli jakości surowców i produktu gotowego, 
c) opis metod do kontroli jakości surowców i produktu gotowego, 
d) opis procesu wytwarzania produktu. 

6) Opracowanie, zgodnej z aktualnymi przepisami prawa żywnościowego i obowiązującymi 
trendami, strategii marketingowej związanej z wprowadzeniem suplementu diety na 
rynek:  
a) opracowanie projektu opakowań i etykiet (wraz z oświadczeniami zdrowotnymi), 
b) opracowanie materiałów promocyjnych i reklamowych (w tym strona internetowa 

produktu), 
c) przygotowanie materiałów szkoleniowych dla farmaceutów, lekarzy, technologów 

żywności i dietetyków,  
d) wskazanie kanałów dystrybucji suplementu diety. 

7) Transfer technologii i demonstracja skalowalności opracowanej technologii w skali 
pilotażowej poprzez wytworzenie serii produktu (min. 50000 jednostek) w zakładzie 
posiadającym wdrożony system kontroli jakości zgodny:  
a) z wymaganiami HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),  
b) dobrej praktyki higienicznej (GHP). 

8) Przygotowanie powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wymaganego przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

 
Zamawiający wymaga, aby w proces tworzenia nowego produktu zostali włączeni końcowi 
użytkownicy.  

 
b. Wspólny słownik zamówień (CPV): 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-

rozwojowe. 
c. Termin realizacji zamówienia:  

W przypadku pozytywnej oceny wniosku oraz rekomendowania go do dofinansowania przez 
Instytucję Pośredniczącą (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), z wybranym 
Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: I kwartał 2021 roku.  
Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: II kwartał 2022 roku.  
Okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. 
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d. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe posiadające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
i. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną 
kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); lub 

ii. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

iii. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce; lub 

iv. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w 
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 

v. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm); 
lub  

vi. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

b. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
i. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 

ii. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji 
zamówienia (w tym odpowiednią aparaturą naukowo-badawczą),  

iii. dysponują kadrą naukowo-badawczą zdolną do wykonania zamówienia, 
iv. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie 

zamówienia, 
v. dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez 

zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. 
 

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w 
formularzu ofertowym przygotowywanym i podpisywanym przez Wykonawcę (zał. nr 1). 

 
c. Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ̨ wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające 
w szczególności na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
iv. 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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W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania 
powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 2). 

d. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego 
zaproszenia do składania ofert. 
 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
a. Cena – Waga: 80% (80 pkt) 

W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
zgodnie ze wzorem:  
Pc = Cmin/Cbadana  x 80 
Pc – punkty w kryterium ceny 
Cmin – cena netto najniższa 
Cbadana – cena netto badanej oferty 
80 – waga kryterium (80%) 

b. Czas realizacji zamówienia – Waga: 20% (20 pkt) 
W kryterium „Czas realizacji zamówienia” punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:  
20 punktów - gdy zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu nie więcej niż 12  

miesięcy od daty podpisania umowy, 
c. 10 punktów  -  gdy zamówienie zostanie zrealizowane Czas realizacji zamówienia – 

Waga: 20% (20 pkt) 
W kryterium „Czas realizacji zamówienia” punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:  
20 punktów - gdy zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu nie więcej niż 12  

miesięcy od daty podpisania umowy, 
10 punktów  -  gdy zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu nie więcej niż 15  

miesięcy od daty podpisania umowy, 
0 punktów  -  gdy zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu więcej niż 15  

miesięcy, przy czym okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy 
niż 18 miesięcy. 

0 punktów  -  gdy zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu więcej niż 15  
miesięcy, przy czym okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy 
niż 18 miesięcy. 

 
W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
a. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 
Do oferty należy załączyć: 

i. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia przygotowany zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, 
(W harmonogramie należy odzwierciedlić proces włączenia końcowych użytkowników w 
proces tworzenia nowego produktu.)  

ii. Opis potencjału Wykonawcy do realizacji zamówienia, w tym informacje o kadrze 
naukowo-badawczej planowanej do zaangażowania przy realizacji zamówienia oraz o 
potencjale technicznym Wykonawcy (informacje o posiadanej aparaturze naukowo-
badawczej),  
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iii. Opis sposobu włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu 
(limit znaków: 4500). 

b. Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy. 
c. Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

pricing_offers@pikralida.eu 
d. Oferty należy składać do dnia 29/09/2020 do godz.: 23:59. 
e. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w lit. c. adres e-mail. 
f. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail, na 

niewłaściwym formularzu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 
g. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od daty wyznaczonej na 

składanie ofert). 
h. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zapytanie ofertowe. 
i. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca. 
j. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail 

j.lipner@pikralida.eu lub telefonicznie pod nr tel. +48 534 662 201 do dnia 28/09/2020 do 
godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Joanna Lipner. 

k. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w 
wartościach brutto. 

l. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

m. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków 
wykonawcy. 

n. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 
 

VI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania, 
zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaną upublicznione w takim sam sposób jak zaproszenie 
do składania ofert. 
 

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I WARUNKI ICH ZMIAN 
a. Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym 

Zaproszeniu i ofercie. 
b. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 
i. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie, 

ii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie, 

mailto:pricing_offers@pikralida.eu
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iii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których 
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 
roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

c. Informacje dotyczące kar umownych: 
W przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu realizacji zamówienia 
(zdefiniowanego w pkt. IV b) o 20 dni roboczych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 2.5% wartości zamówienia pozostającego w zwłoce za 
przekroczenie terminu, a następnie kolejne 5% wartości zlecenia pozostającego w 
zwłoce za każde kolejne 10 dni roboczych opóźnienia. Zamawiający będzie miał też 
uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego 
czasu realizacji zamówienia o co najmniej 30 dni roboczych.  

i. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2,5% 
wartości kontraktu.  

ii. Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa 
Zamawiającego doręczona do Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo 
potrącenia kar umownych z wynagrodzenia dostawcy.  

iii. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższających 
kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.  

iv. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
obciążeniowej przez Zamawiającego.  

v. Kary umowne podlegają sumowaniu.  
 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,  

bez podania przyczyn. 
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 
c. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

Pikralida sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.  
O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje w takim sam sposób jak upublicznione zostało 
zaproszenie do składania ofert 

d. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Pikralida sp. z o.o. do zawarcia 
umowy. 

e. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1. Wzór formularza ofertowego;  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO. 
4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia. 

 
 


