
 
Wrocław, 25-03-2019 r.  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 – 2019 z dnia 25-03-2019 r. 
na 

USŁUGĘ BADANIA STABLNOŚCI PREPARATÓW BIOLOGICZNYCH 
CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe  

 
 
 
Biovetika sp z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę badania stabilności preparatów biologicznych 
powstałych w ramach realizacji projektu „Innowacyjna technologia produkcji szczepionek LPS 
skierowanych przeciwko bakteriom gram-ujemnym”. Spółka powstała w ramach realizacji projektu POIR 
priorytet I Wsparcie Prowadzenia B+R przez Przedsiębiorstwa (PO IR 01.03.01-00-0020/16),  
 
 
 
I. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Biovetika Sp. z o.o. 
ul. Weigla 12 
53-114 Wrocław 
NIP : 8992834622, KRS : 0000706718 
Spółka powstała w 2017 r. i prowadzi badania B+R w obszarze medycyny weterynaryjnej. 
 
II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Badanie stabilności preparatów biologicznych zgodnie z zaleceniami ICH/EMA/FDA 
 
III. KATEGORIA OGŁOSZENIA: 
Usługi 
Kod CPV: 73111000-3 
Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
 
IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.  
 
V. TERMINY:  
Termin składania oferty: 02-04-2019 do godziny 12:00, 
Termin związania ofertą: 30 dni 
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 15-04-2019 r. 
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej otrzymania drogą elektroniczną przez Zamawiającego na 
wskazany adres. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą ̨rozpatrywane. Liczy się data i godzina 
wpłynięcia oferty do firmy.  
  



VI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed 
edycją pdf. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer 1-2019. Dostawca przed upływem 
terminu składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą 
opisaną dla składania ofert. 
 
VII. DANE KONTAKTOWE: 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: 
a.laskowska@biovetika.com 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Anna Laskowska, tel.+48 515-926-221 
 
VIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu testów stabilności 2 preparatów 
biologicznych o charakterze szczepionki weterynaryjnej. 
Usługa obejmować będzie w szczególności: 

1. Testy będą przeprowadzane na 2 różnych preparatach biologicznych, przy czym każdy będzie 
testowany w formie roztworu i w formie zliofilizowanej. 

2. Test stabilności będzie przeprowadzony metodą przyspieszoną w warunkach 40°C ± 2°C, 75% 
RH ± 5% RH. 

3. Preparaty będą testowane pod kątem wrażliwości na podwyższoną temperaturę, zamrażanie i 
na światło. 

4. Próby do badań mają być pobierane co miesiąc przez 3 miesiące, a następnie po trzech 
kolejnych miesiącach. 

IX. PARAMETRY WYMAGANE: 
1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest podpisanie i dołączenie do oferty umowy 

o poufności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w badaniach stabilności produktów 

farmaceutycznych dla firm z branży bio-med., chemia lub technologia. Do oferty należy dołączyć 
dwie rekomendacje.  

 
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym*. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i 
kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć ofertę cenową na zamawianą usługę.  
3. Wykonawcy biorący udział postępowaniu muszę spełnić „parametry wymagane” określone w pkt. 

I zapytania ofertowego. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 
2. Oferta musi być w formacie pdf i zawierać  
• - nazwę Oferenta, dane kontaktowe, dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, KRS)  
• - posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 

mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). 
- zawierać cenę netto i brutto, 
- zawierać opis usługi, 
- zawierać załącznik nr 1 i załącznik nr 2 wskazane powyżej, 
- powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 1-2019. 

 
XII. OCENA OFERTY: 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Kryteria oceny ofert:  

• 80% - cena oferty. 

• 20 % - doświadczenie w badaniach stabilności produktów farmaceutycznych 

2. Sposób dokonywania oceny:  

• Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 1 części XII. 

• Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów 

oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru: 

P = C + D, gdzie:  

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty; 

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Doświadczenie. 

• Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona 

i otrzyma największą łączną liczbę punktów. 

• Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub 

z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze 

wzorem: C = Cmin x 80 / Co, gdzie: 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty; 

C min - najniższa cena brutto oferty za realizację zamówienia, zaoferowana w 

nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

Co - cena brutto za realizację zamówienia oferty ocenianej; 

80 - waga kryterium „Cena oferty”. 

• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Doświadczenie, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie 

ze wzorem: D = Do x 20/Dmax , gdzie: 

D - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Doświadczenie; 

Zamawiający oceni Doświadczenie Wykonawcy w następujący sposób:  

* Brak minimum trzyletniego doświadczenia, skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn 
merytorycznych. 

• D max – najdłuższy okres doświadczenia zaoferowane w nieodrzuconych ofertach 

złożonych w postępowaniu; 

Do – zaoferowany okres doświadczenia  

• 20 - waga kryterium „Doświadczenie”. 



XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie. 
 
XIV. ZAWARCIE UMOWY 
 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w terminie do 12 kwietnia 2019 r. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
XV. DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 

mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do 
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie 

odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane 
oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego 
(zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.  

 
5. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert 

nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  
 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  
 

7. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację 
zamówienia.  

 

 
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 
1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 
 


