
 

 
 

Białystok, dnia 14 sierpnia 2019  roku 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 05/PFRR/2019 

 

 w postępowaniu na  

„Przeprowadzenie audytu technologicznego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do 

praktyki gospodarczej wyrobu medycznego z ekstraktu grzyba Phallus impudicus 

przyspieszającego proces gojenia ran” 

 

w związku z ubieganiem się o grant  

powierzany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku 

w ramach projektu grantowego pt. „Granty na badania i rozwój” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój 

działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2. Bon na usługi badawcze. 

 

 

 

 

I. WPROWADZENIE 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Do postępowania stosuje się Regulamin powierzania przez Podlaską Fundację Rozwoju 

Regionalnego z siedzibą w Białymstoku grantów na badania i rozwój w ramach projektu 

grantowego pt. „Granty na badania i rozwój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie 

potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, 

innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w 

przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze. 

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji, 

przejrzystości, jawności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (z adresem: ul. Przejazd 2A lok. 107, 15-430 

Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000697347, NIP 9662115497, REGON 368394672. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 



 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu 

audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwo Instytut 

Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w zakresie oceny potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia 

innowacji produktowej w postaci preparatu (wyrobu medycznego) pochodzenia 

naturalnego (zastosowanie ekstraktu z grzyba Phallus impudicus) przyspieszającego 

proces gojenia ran. 

2. Pełny zakres przedmiotowy audytu technologicznego obejmuje następujące komponenty: 

 Analiza obszaru badawczo-rozwojowego 

 Analiza innowacyjności produktowo-marketingowej 

 Analiza dojrzałości technologicznej rozwiązania i opracowanie szczegółowego planu 

wdrożenia innowacji produktowej 

 Analiza potencjału rynkowego nowego rozwiązania 

 Analiza i opracowanie strategii zarządzania własnością intelektualną 

 Analiza modelu biznesowego  

3. W ramach audytu Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Opracowania Raportu końcowego (pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu z 

zaleceniami wypływającymi z przeprowadzonych analiz); 

b) Dokonania prezentacji wyników Audytu oraz wynikających z niego rekomendacji; 

c) Dokonania analizy przedstawionych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do treści 

Raportu końcowego oraz uwzględnienia ich w treści Raportu. W przypadku uznania braku 

zasadności zgłaszanych uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

uzasadnienia odmowy wprowadzenia poprawek do treści Raportu.  

4. Minimalny zakres Raportu z audytu powinien obejmować: 

1) Streszczenie 

1.1  Krótki opis przedsiębiorstwa 

1.2  Krótki opis wskazania  

1.3  Krótki opis produktu tj. wyrobu medycznego zawierającego ekstrakt z grzyba Phallus 

impudicus (istotne fizyczne, farmaceutyczne, farmakologiczne, toksykologiczne, 

farmakokinetyczne, metaboliczne i kliniczne właściwości, dostępne na danym poziomie 

badań badanego wyrobu medycznego). 

2) Analiza obszaru badawczo-rozwojowego, w tym charakterystyka produktów 

2.1 Opis wskazania 

a) Naturalne procesy zachodzące podczas gojenia ran 

b) Trudności w gojeniu 

c) Przyczyny występowania trudno gojących się ran 

d) Statystyka występowania problemu 

e) Dotychczasowe wytyczne wspomagania procesu gojenia ran 

f) Obszary niewykorzystane, potencjalne korzyści terapeutyczne 



 

 
 

2.2  Opis produktu, w tym: 

a) Przesłanki do stworzenia i wykorzystania wyrobu/ów  

b) Formulacja, skład i dawkowanie produktu/ów 

c) Mechanizm działania, właściwości fizyczne, chemiczne oraz farmaceutyczne 

preparatu/ów oraz poszczególnych składowych (opis postaci i składu produktu, 

właściwości fizyczne, chemiczne oraz farmaceutyczne, uzasadnienie zastosowania, 

zasady przechowywania i transportu, grupa farmakologiczna) 

d) Wskazania, przeciwwskazania 

e) Wskazówki postępowania w przypadku przedawkowania oraz działań 

niepożądanych 

f) Opakowanie, oznakowanie, instrukcja użytkowania wyrobu, schemat leczenia 

3) Analiza innowacyjności produktowej 

4) Analiza dojrzałości technologicznej rozwiązania i opracowanie szczegółowego planu 

wdrożenia innowacji produktowej 

4.1  Plan i/lub wyniki przeprowadzonych badań przedklinicznych – poszczególne składowe 

oraz wyrób 

a) Opis i wyniki badań podstawowych (badania toksykologiczne, farmakologiczne, 

farmakokinetyczne i metaboliczne; metodologia badań; wyniki; dyskusja wyników) 

b) Opis i wyniki badań in vivo przedklinicznych (na zwierzętach)  

c) Wnioski dotyczące skuteczności wyrobu 

d) Wnioski dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu (potencjalne niekorzystne 

lub niezamierzone efekty uboczne u ludzi) 

e) Ocena efektywności w stosunku do innych dostępnych produktów / metod 

(literatura, metaanalizy) 

4.2  Plan i wyniki badań klinicznych  

a) Opis i wyniki przeprowadzonych badań klinicznych: 

 opis i schemat metodologii badań klinicznych; 

 cele i punkty końcowe 

 szczegółowa dyskusja wyników dot. farmakokinetyki i metabolizmu produktu 

 szczegółowa dyskusja wyników dot. bezpieczeństwa produktu 

 szczegółowa dyskusja wyników dot. skuteczności produktu 

b) Wnioski dotyczące skuteczności wyrobu, na podstawie wszystkich badań 

klinicznych (dawkowanie, droga podania) 

c) Wnioski dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu, na podstawie wszystkich 

badań klinicznych (dawkowanie, droga podania, działania uboczne i niepożądane) 

d) Plan badań klinicznych z udziałem ludzi (w danym wskazaniu) – proponowany opis 

i schemat metodologii badań 

e) Plan badań klinicznych z udziałem ludzi (w innych wskazaniach): 



 

 
 

 proponowany opis i schemat metodologii badań,  

 potencjalny efekt produktu/ów w innych wskazaniach 

f) Ocena efektywności w stosunku do innych dostępnych produktów/metod (literatura, 

metaanalizy) 

5) Analiza i opracowanie strategii zarządzania własnością intelektualną 

6) Analiza modelu biznesowego (w tym analiza ekonomiczna) 

a) Analiza opłacalności przedsięwzięcia  

b) Analiza porównawcza z innymi produktami dostępnymi na rynku (koszty, 

efektywność, korzyści terapeutyczne, oszczędności dla pacjentów/ośrodków) 

5. Oznaczenia przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

79212000-3 Usługi audytu 

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym  

i zapisanym techniką nieścieralną, w jednym egzemplarzu. 

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co 

oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Podpis należy złożyć w sposób 

umożliwiający identyfikację autora (tj. podpis czytelny lub podpis nieczytelny opatrzony 

pieczątką imienną).  

4. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale spięte i kolejno ponumerowane.  

5. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim. 

Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w 

oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  

6. Ofertę przesyłaną drogą pocztową lub składaną osobiście należy złożyć w odrębnej 

nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie. 

7. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje: 

a) Nazwa i adres Oferenta, 

b) Dopisek:  

NIE OTWIERAĆ przed dniem 23 sierpnia 2019 roku, godz. 12.15.  

Oferta na zapytanie ofertowe nr 05/PFRR/2019 

8. Kopertę, o której mowa w pkt 7, należy umieścić wewnątrz koperty lub paczki tylko w 

przypadku wysyłki oferty drogą pocztową. 



 

 
 

9. Koperta/paczka, o której mowa w pkt 8 powinna być zaadresowana do Zamawiającego na 

adres siedziby Zamawiającego i opatrzona imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej via email na adres: 

biolamed@onet.pl. W takim przypadku oferta przygotowana zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w punktach 1-5 powyżej, powinna zostać zeskanowana w formie pliku PDF (lub 

podobny format). W tytule email należy dopisać adnotację: „Oferta na ZO nr 

05/PFRR/2019 - nie otwierać przed dniem 23.08.2019r. godzina: 12.15.” 

11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na Wykonawcach. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące 

warunki: 

1.1 jest niepowiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

 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. 

1.2 prowadzi działalność gospodarczą i posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 

usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania 

zamówienia, w tym dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym 

koniecznymi do wykonania zamówienia. 

1.3 posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych tj. w ostatnich 

pięciu latach przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, przeprowadził co najmniej trzy projekty badawcze w tym 

zakresie, w tym przynajmniej 1 badania klinicznego wyrobu medycznego. 

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1, Oferent 

zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.2, Oferent 

zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie dot. zdolności do wykonania zamówienia 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

4. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 1.3, Oferent 

zobowiązany jest dołączyć do oferty Wykaz wykonanych projektów badawczych, stanowiący 

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykaz powinien być sporządzony na 



 

 
 

wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i zawierać wszystkie wymagane w 

formularzu informacje.  

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie przedstawionych, wraz z ofertą, 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII.  

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium „spełnia – nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 

któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej 

formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub 

osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z 

udziału w postępowaniu.  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD OFERENTÓW 

Oferty powinny zawierać: 

1. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Wypełniony formularz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Wypełniony formularz Oświadczenie dotyczące zdolności do wykonania zamówienia 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

5. Wypełniony formularz Wykaz wykonanych projektów badawczych stanowiący załącznik 

nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji 

Projektu, co nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku. 

IX.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Należy podać wartość netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.  

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z 

Wykonawców, według poniższych kryteriów: 

lp. Kryterium 
Waga  

w punktach 

1.  Cena (C) 70 

2.  Termin realizacji zamówienia (T) 30 



 

 
 

 SUMA PUNKTÓW 100 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów otrzyma najwyższą punktację.  

3.1 Cena (C)  

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę 

całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu 

ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

𝑪 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜
× 70 𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie  

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” 

3.2 Termin realizacji zamówienia (T) 

Ocena terminu realizacji zamówienia dokonywana będzie w sposób następujący: 

Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie: 

 maksymalnie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 30 pkt, 

 maksymalnie 17 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 22,5 pkt, 

 maksymalnie 18 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 15 pkt, 

 maksymalnie 19 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 7,5 pkt, 

 maksymalnie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu niż wskazany w treści Zapytania. 

Oferty z dłuższym terminem realizacji zamówienia niż okres maksymalny wskazany w 

Zapytaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie. 

 

3.3 Ocena końcowa (K) 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która 

spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 

 

𝑲 = 𝐶 + 𝑇 
gdzie: 

K –  liczba punktów w ocenie końcowej. 

C –  liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”. 

T –  liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”. 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami matematycznymi. 



 

 
 

X. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12
00

. 

2. Oferty można składać osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem kuriera na adres: ul. 

Przejazd  2A  lok. 107, 14-430 Białystok lub via email na adres: biolamed@onet.pl. 

3. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie  

ona do Zamawiającego nie później niż 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12
00

. 

4. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako oferty 

złożone po terminie. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą zwrócone Wykonawcom. Zostaną zniszczone bez 

uprzedniego ich otwierania. 

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 12
15 

pod adresem: 

ul. Przejazd 2A  lok. 107, 14-430 Białystok. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWAJĄCEGO Z 

OFERENTAMI 

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują 

pisemnie drogą pocztową lub elektronicznie na adres odpowiednio: ul. Przejazd 2A  lok. 107, 

14-430 Białystok lub biolamed@onet.pl 

1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w 

ust.1, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

XIII. OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO 

KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI 

Agnieszka Zakrzeska  

tel.: +48 792 325 111 

e-mail: biolamed@onet.pl 

XIV.   TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW WYBORU OFERTY 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę  

i adres Wykonawcy. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy na 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

4. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 



 

 
 

5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, który w postępowaniu 

wyboru ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

6. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, o której mowa w pkt 1 powyżej, 

będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o powierzenie grantu z Podlaską Fundację 

Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (Projekt grantowy realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz 

rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2. Bon na usługi badawcze). 

XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z 

zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

3.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

3.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Wykonawcy przysługuje prawo niewyrażenia zgody na poprawienie 

omyłek – w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o dokonaniu 

poprawek. Brak informacji ze strony Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o 

dokonaniu poprawek uważa się za ich akceptację. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

zapytaniu ofertowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty na każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Zamawiający może w 

szczególności zwrócić się do Wykonawcy z zapytaniem o szczegółowe wyjaśnienie powodów 

zaproponowania niskiej ceny, mogącej zostać uznaną za rażąco niską w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia 

wyjaśnień/uzupełnień w przedmiocie zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży 

wyjaśnień/uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych oferta podlega 

odrzuceniu.  

6. Odrzuceniu podlega oferta: 



 

 
 

6.1 której treść nie odpowiada wymaganiom wskazanym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (lub) 

6.2 zawiera rażąco niską cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia (lub) 

6.3 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu 

(lub), 

6.4 zawiera błędy w obliczeniu ceny (lub), 

6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek określonych w pkt. 3. powyżej. 

7. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który pozostaje  

z Zamawiającym (w tym osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy)  

w relacjach określonych w Rozdziale VI pkt 1.1. niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania z Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 

90 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy nastąpi z 

zastrzeżeniem zapisów rozdziału XIV punkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 

gdy: 

2.1 nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

2.2 nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym, a PFRR; 

2.3 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; 

2.4 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej 

oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w 

postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego 

działania. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.  



 

 
 

6. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 3 i 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po 

wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć 

postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych 

szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 

mowa w pkt 3 i 4 powyżej. 

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI 

załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

załącznik nr 2:  Formularz Oświadczenia o braku powiązań 

załącznik nr 3:  Formularz Oświadczenia dot. zdolności do wykonania zamówienia 

załącznik nr 4:  Formularz Wykaz wykonanych projektów badawczych  

                 



 

 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 05/PFRR/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu technologicznego 

przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do praktyki gospodarczej wyrobu medycznego 

z ekstraktu grzyba Phallus impudicus przyspieszającego proces gojenia ran” ja/my niżej 

podpisany/i:  

Wykonawca  

Adres  

Numer NIP  

Numer telefonu  

Adres e-mail (do kontaktów z 

Zamawiającym) 
 

 

1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

ofertowego nr 05/PFRR/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku  

2. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

3. OFERUJEM/Y wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną wskazaną poniżej: 

 Cena netto   
Kwota podatku 

VAT 
Cena brutto   

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - audytu 

technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez 

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED 

Sp. z o.o., polegającego na wdrożeniu do praktyki 

gospodarczej wyrobu medycznego z ekstraktu grzyba 

Phallus impudicus przyspieszającego proces gojenia ran, 

zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 05/PFRR/2019 z 

dnia 14.08.2019 r. 

   

4. OŚWIADCZAMY, iż powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania zapytania 

ofertowego i obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty.  



 

 
 

5. OŚWIADCZAMY, iż oferujemy wykonanie zamówienia w terminie ____* tygodni od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia terminu 

składania ofert. 

7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: 

________________________________________________________________________* 

8. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ___________________________* 

9. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________, dnia _____________ 2019 r.    ______________________________________ 

     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

*  odpowiednio uzupełnić lub niepotrzebne skreślić. 



 

 
 

 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 05/PFRR/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku  

 

 

 
WYKONAWCA: 

_________________________   

_________________________   

_________________________   

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERANTA 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu technologicznego 

przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do praktyki gospodarczej wyrobu medycznego z 

ekstraktu grzyba Phallus impudicus przyspieszającego proces gojenia ran”, my niżej 

podpisani:  

OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą/oferentem, polegające 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

 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. 

 
 

 

 
________________, dnia ___________ 2019 r.    __________________________________ 
                     (podpis Wykonawcy) 



 

 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 05/PFRR/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku 
 

 

 

 

WYKONAWCA: 

_________________________   

_________________________   

_________________________   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANIU ZDOLNOŚCI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu technologicznego 

przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do praktyki gospodarczej wyrobu medycznego 

z ekstraktu grzyba Phallus impudicus przyspieszającego proces gojenia ran”, ja/my niżej 

podpisani:  

OŚWIADCZAM/Y, że prowadzimy działalność gospodarczą i/lub posiadam/y niezbędną wiedzę 

i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadamy faktyczną 

zdolność do wykonania zamówienia, w tym dysponujemy prawami, potencjałem technicznym 

i osobowym koniecznymi do wykonania zamówienia. 

 

 

 

     ________________, dnia ___________ 2019 r.          __________________________________ 
                     (podpis Wykonawcy) 

 



 

 
 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 05/PFRR/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku 

 

 

WYKONAWCA: 

_________________________   

_________________________   

_________________________   

 

 

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu technologicznego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do praktyki 

gospodarczej wyrobu medycznego z ekstraktu grzyba Phallus impudicus przyspieszającego proces gojenia ran”, ja/my niżej podpisani:  

OŚWIADCZAM/Y, że posiadamy udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych tj. w ostatnich pięciu latach przed dniem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadzilismy co najmniej trzy projekty badawcze w 

tym zakresie, w tym przynajmniej 1 badania klinicznego wyrobu medycznego, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. 

Pełna nazwa 

Zamawiającego wraz z 

nr NIP oraz danymi 

kontaktowymi 

Nazwa projektu 

badawczego 

Rok 

wykonania 

projektu 

badawczego 

Zakres zrealizowanych prac 

Czy project 

obejmował 

badanie 

kliniczne wyrobu 

medycznego? 

TAK/NIE 

      



 

 
 

      

      

      

 

 

 

 

     ________________, dnia ___________ 2019 r.          __________________________________ 
                     (podpis Wykonawcy) 

 


