
Warszawa, dn. 18.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Bio Berry Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/510
00-695 Warszawa
e-mail: bioberry@bioberry.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania innowacyjnej metody poprawy wartość 
biologicznej i użytkowej owoców truskawki poprzez nowatorską technologię żywienia i biostymulacji

Celem projektu jest przygotowanie rekomendacji  nawożeniowych i biostymulacyjnych stanowiących
znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcji upraw ekologicznych.

Zakres  zamówienia  obejmuje  zarówno  prace  badawcze,  rozwojowe,  jak  i  wdrożeniowe  w
następującym obszarze:

1. Prace badawcze mające na celu ocenę zasobności gleby oraz stanu odżywienia roślin na 
wybranych plantacjach towarowych truskawki 

2. Prace badawcze mające na celu określenie efektywności dokorzeniowego zastosowania 
kwasów humusowych, nadtlenku wodoru, preparatu krzemowego oraz mikrobiologicznego 
na bioabsorpcję  fosforynów (tzw. fosfonianów) przez truskawki

3. Prace badawcze mające na celu określenie efektywności  wybranych produktów pochodzenia 
naturalnego na wartość biologiczną owoców truskawki  z uwzględnieniem zmniejszenia 
pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.)

4. Prace rozwojowe mające na celu opracowanie nowatorskiej technologii żywienia i 
biostymulacji truskawki mającej na celu poprawę wartości biologicznej owoców oraz  
zmniejszenie pozostałości wybranych ś.o.r.

5. Prace rozwojowe mające na celu weryfikację efektywności  opracowanej technologii żywienia
i biostymulacji na wybranych plantacjach towarowych truskawki gruntowej  

Na etapie prac rozwojowych zostanie przygotowanych szereg prototypów, które następnie zostaną
przetestowane  w  warunkach  rynkowych  –  uprawy  badawcze  na  terenie  Lubelszczyzny,  tak  aby
zweryfikować  efektywność  działania  ze  względu  na  poprawę  wartości  biologicznej  plonu  oraz
zmniejszenie zawartości pozostałości środków ochrony roślin.

Po pozytywnych testach nastąpi etap wdrożeniowy, który będzie polegał na przekształceniu prototypu
na gotową usługę i połączenie go z ofertą firmy Bio Berry.

Rezultatem zamówienia  będzie  powstanie  innowacji  procesowej  w  postaci  zestawu  rekomendacji
nawożeniowych  i  biostymulacyjnych  pozwalających  osiągnąć  poprawę wartości  biologicznej  plonu
oraz zmniejszenie zawartości pozostałości środków ochrony roślin.
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3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze

4. Termin

a) Planowany okres realizacji prac: nie dłuższy niż 18 miesięcy.
b) Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01 kwiecień 2017 roku.
c) Termin związania ofertą do 01 czerwiec 2017 roku.

Uwaga: Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym postępowaniu
wykonawcę jest uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu. Zamawiający zamierza uzyskać
dofinansowanie  projektu  w  ramach  konkursu  prowadzonego  przez  Polską  Agencję  Rozwoju
Przedsiębiorczości  dla działania 2.3 Proinnowacyjne usługi  dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Jeżeli  Zamawiający nie
uzyska dofinansowania, umowa z wybranym wykonawcą nie zostanie podpisana, a wykonawcy nie
będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.

5. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru Znaczenie
1. Cena 40%
2. Doświadczenie 30%
3. Sposób realizacji zamówienia 20%
4. Termin realizacji zamówienia 10%

Kryterium Ceny (C) będzie oceniane wg wzoru : C=Cw/Cr x 40

Gdzie: 
Cw – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze
Cr – wartość oferty rozpatrywanej
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny

Kryterium Doświadczenia (D) będzie oceniane wg wzoru : D=Dr/Dw x 30

Gdzie: 
Dw –  największa  liczba  zrealizowanych  prac  B+R i  opracowań produktów i  usług  w  obszarze  IT,
matematyki i statystyki wśród złożonych ofert
Dr – liczba zrealizowanych prac B+R oferty rozpatrywanej
D – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenia

Kryterium Sposób realizacji zamówienia (S):

Zamawiający  będzie  oceniał  sposób realizacji  zamówienia  na podstawie  zaproponowanego  przez
wykonawcę zakresu zadań w ramach prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych niezbędnych
do  uzyskania  zaplanowanego  rezultatu  projektu  oraz  opisu  sposobu  realizacji  zadań  mając  na
uwadze, że zakres i sposób realizacji zadań ma decydujący wpływ na wynik projektu.
Oferta, która w ocenie zamawiającego w największym stopniu zapewnia uzyskanie zamierzonego celu
projektu uzyska najwyższą liczbę punktów (20), pozostałe mniej, zgodnie z punktacją przydzieloną
przez zespół oceniający.

Kryterium Terminu realizacji zamówienia (T) będzie oceniane wg wzoru : T=Tw/Tr x 10
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Gdzie: 
Tw – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze
Tr – wartość oferty rozpatrywanej
T – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Terminu realizacji zamówienia

Zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów:   O= C + D + S + T
Gdzie:
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny 
D – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenia
S – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Sposób realizacji zamówienia
T – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Terminu realizacji zamówienia
O – ilość punktów przyznana łącznie danej ofercie

6. Sposób przygotowania ofert:

a) Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

b) Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania
lub komputerze nieścieralnym atramentem.

c) Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

d) Do formularza ofertowego należy dołączyć dokument przedstawiający doświadczenie w realizacji
prac B+R w obszarze rolnictwa i biotechnologii oraz potencjał techniczny.

e) Do formularza ofertowego należy dołączyć dokument stanowiący harmonogram prac, który zawiera
informacje o propozycji rozwiązania zagadnienia przedmiotu zamówienia. Harmonogram powinien
zawierać minimum:
 Propozycję zadań, jakie mają zostać zrealizowane w ramach prac badawczych, rozwojowych

oraz wdrożeniowych. Zadania powinny przedstawiać logiczny ciąg prac.
 Opis planowanych działań w ramach poszczególnych zadań oraz sposób ich realizacji.
 Opis rezultatów poszczególnych zadań.
 Planowany okres trwania poszczególnych zadań.
 Cenę realizacji poszczególnych zadań.

f) Bez dokumentów wymienionych w pkt. d) i e) formularz ofertowy nie będzie rozpatrywany.
g) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden formularz ofertowy, zgodnie z wymaganiami określonymi

w niniejszym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podana w ofercie cena jest  ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i  składniki  związane z
realizacją zamówienia.

7. Miejsce i termin składania ofert:

a) Oferty należy składać pocztą na adres drogą pocztową na adres: ul. Archidiakońska 6A, 20-113
Lublin bądź mailowo na adres: sale@bioberry.com.pl

b) Termin składania ofert mija 26.01.2017 o godzinie 1700.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www firmy.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) są jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.):
 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
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 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, ze zm.);

 instytuty badawcze;
 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 Polska Akademia Umiejętności;
 inne jednostki  organizacyjne niewymienione powyżej,  będące organizacjami  prowadzącymi

badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014,
str. 1);

b) Posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+,
A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

c) Nie są podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego
lub  osobami  wykonującymi  w imieniu  zamawiającego  czynności  związane z  przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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.

d) Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  objętych
przedmiotem zamówienia.

e) Posiadają odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
f) Dysponują minimum 1 laboratorium informatyczno-programistycznym. 
g) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych na przedmiot zamówienia.
b) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego i

nie spełnia jego warunków.
c) Zamawiający  może  unieważnić  postępowanie,  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczy

kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
d) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej  oferty co

zostanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia.
e) Zamawiający  zaproponuje  wybranemu  oferentowi,  który  uzyskał  największą  ilość  punktów,

zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
f) Warunkiem  wejścia  w  życie  umowy  z  wybranym  wykonawcą  będzie  podpisanie  przez

Zamawiającego  Umowy  o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  poddziałania  2.3.2  Bony  na
innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

g) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  zakresu  warunkowej  umowy  zawartej  z
podmiotem  wybranym  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
 uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 okoliczności siły wyższej,
 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 otrzymania  decyzji  jednostki  finansującej  projekt  zawierającej  zmiany  zakresu  zadań,

terminów realizacji  czy  też  ustalającej  dodatkowe postanowienia,  do  których  zamawiający
zostanie zobowiązany.

h) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do
firmy.
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i) W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji
do właściwej instytucji publicznej

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Nazwa: ………………………………………
Adres lub siedziba podmiotu……………….
………………………………………………..
NIP……………………………………………
Osoba do kontaktu, nr tel.…………………
………………………………………………...

OFERTA

BioBerry Polska Sp. z o. o. 
ul. Nowogrodzka 50/510
00-695 Warszawa
e-mail: bioberry@bioberry.com.pl

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi …:

1. Oferuję realizację zamówienia, spełniającą zakres przedstawiony w przedmiocie zamówienia
zawartym w zapytaniu ofertowym, za kwotę:

Wyszczególnienie Cena netto: VAT:
Opracowanie innowacyjnej metody poprawy 
wartość biologicznej i użytkowej owoców 
truskawki poprzez nowatorską technologię 
żywienia i biostymulacji

2. Cena oferty brutto:  ……………………………………………………… 
słownie:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…..

3. Cena  wskazana  w  pkt.  1  i  2  jest  ceną  uwzględniającymi  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia.

4. Realizacja zamówienia nastąpi do: ...………………………………………………………………….
5. Ważność oferty do 01.06.2017r.
6. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz

akceptuję warunki w nim zawarte.
7. Oświadczam, iż należę do jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.):
 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010

r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, ze zm.);
 instytuty badawcze;
 międzynarodowe  instytuty  naukowe  utworzone  na  podstawie  odrębnych  przepisów,

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 Polska Akademia Umiejętności;
 inne  jednostki  organizacyjne  niewymienione  powyżej,  będące  organizacjami

prowadzącymi  badania  i  upowszechniającymi  wiedzę  w  rozumieniu  art.  2  pkt  83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje  pomocy  za  zgodne  z  rynkiem  wewnętrznym  w  zastosowaniu  art.  107  i  108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1);

8. Posiadam siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz mam przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

9. Nie jestem podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
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Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem  i  przeprowadzaniem  procedury  wyboru  wykonawcy,  a  wykonawcą,
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.

10. Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  objętych
przedmiotem zamówienia.

11. Posiadam odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Dysponuję minimum 1 laboratorium badawczym. 
13. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
14. W  przypadku  przyznania  zamówienia,  zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15. Dołączam do formularza dokument przedstawiający doświadczenie w realizacji prac B+R w

rolnictwa i biotechnologii.
16. Dołączam  do  formularza  dokument  stanowiący  harmonogram  prac  nad  przedmiotem

zamówienia.

………………………….……..                                                                          .……………………………..
         (Miejscowość, data )                                                                                                              (podpis czytelny i pieczęć )
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