
 

 

 

 
 

1 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 

 Gdynia, dnia 26.04.2019 

 

Zapytanie ofertowe 
numer:15/POIR.02.01./2019 

 

W związku ze wszczętym postępowaniem na przeprowadzanie transferu technologii syntezy nanohydroksyapatytu 

(nHAp) do skali produkcyjnej, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 

w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B&R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii 

biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na 

przeprowadzanie transferu technologii syntezy nanohydroksyapatytu (nHAp).  

 

Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1. – wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B&R przedsiębiorstw ".  

 

1. Zamawiający.  

Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Hutnicza 15b 

81-061 Gdynia 

KRS: 0000319532 

REGON: 220715326 

NIP: 5871662741 

 

2. Numer umowy o dofinansowanie  

POIR.02.01.00-00-0167/15, zawartej w dniu: 8 września 2016.  

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

73120000-9 usługi eksperymentalno-rozwojowe 

 

4. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzania transferu technologii syntezy nanohydroksyapatytu 

(nHAp)) do skali produkcyjnej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. 

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Zakład produkcyjny oferenta. 

 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby składania ofert: 

1. Drogą elektroniczną pod adres: rnd@biovico.pl, w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe 

nr 15/POIR_2.1./2019  Oferta na usługę przeprowadzania transferu technologii syntezy 

nanohydroksyapatytu (nHAp) do skali produkcyjnej 

2. Osobiście, pocztą lub kurierem: w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 

15/POIR_2.1./2019  Oferta na usługę przeprowadzania transferu technologii syntezy 

nanohydroksyapatytu (nHAp) do skali produkcyjnej.  

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

 

Biovico Sp. z o.o. 

Ul. Hutnicza 15 B 

81-061 Gdynia 
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W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie 

(opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz 

zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona 

nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). 

 

Oferty składane drogą elektroniczną należy przesłać do dnia 10.05.2019 r. do godz.: 23:59 na adres 

rnd@biovico.pl 

 

W przypadku gdy Wykonawca przedkłada ofertę osobiście bądź za pośrednictwem kuriera czy poczty, ofertę 

należy złożyć do dnia 10 maja 2019 roku do godziny 16:00 do Zamawiającego na adres: Biovico Sp. z o.o., 

Ul. Hutnicza 15 b, 81-061 Gdynia. 

 

Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania dotyczące przedmiotu zamówienia, należy kierować 

mailowo do dnia 07.05.2019 r. do godziny 12.00. 

Wszystkie zapytania łącznie z wyjaśnieniami zostaną opublikowane na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wraz z pełną treścią zapytania ofertowego. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent spełniający następujące warunki: 

− Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, 

potwierdzone oświadczeniem własnym Oferenta, 

− Posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji syntez odpowiadających charakterem przedmiotowi 

zamówienia. Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie listy zrealizowanych 

zleceń (Załącznik nr 5) obejmujący usługę wykonania, w ciągu dwóch lat od publikacji zapytania, syntezy 

hydroksyapatytu do użytku biomedycznego jako materiał implantacyjny (syntezy na zlecenie zewnętrzne 

lub do użytku wewnętrznego firmy), 

− Posiada możliwość odpowiedniego przebadania uzyskanego na drodze syntez materiału (nHAp), 

metodami wskazanymi w Załączniku 1 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Wykonawca 

przedmiotu zamówienia powinien udokumentować możliwość wykonania badań wyprodukowanego 

materiału - nHAp, niezbędnych do zwolnienia serii. 

− Posiada zasoby kadrowe (pracownicy laboratorium) wyspecjalizowaną w zagadnieniach związanych z 

przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wskazane w Załączniku 1 Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia – Wymagane doświadczenie pracowników laboratorium. 

− Posiada minimalne zasoby techniczne wskazane w Załączniku 1 Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia – Wykonawca powinien dysponować sprzętem. 

− Posiada certyfikat wymieniony w Opisie przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 oraz 

przedłoży w formie załącznika do oferty ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

 

Brak, któregokolwiek elementu z powyższych skutkuje wyłączeniem Oferenta z postępowania. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

a. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego, 

b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w Krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę 

uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

c. Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

mogą składać dokumenty równoważne lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

• pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w 

powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 

mailto:rnd@biovico.pl
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• szczegółową specyfikację oferowanej usługi wraz z uwzględnieniem wszystkich parametrów oraz 

wymagań co do oferowanej usługi ujętych w Załączniku nr 1, 

• Kopię Certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem potwierdzający wdrożone aktualne 

ISO 13485 dla wyrobów medycznych, 

• Potwierdzone doświadczenie, w ciągu dwóch lat od dnia opublikowania zapytania, w 

wykonywaniu syntez hydroksyapatytu do użytku biomedycznego jako materiał implantacyjny 

(syntezy na zlecenie zewnętrzne lub do użytku wewnętrznego firmy) – potwierdzenie poprzez 

załączenie listy realizowanych zleceń i usług stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego zapytania 

ofertowego wraz z kopiami, potwierdzonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte 

wykonanie usługi: 

• oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik 

nr 3 do Zapytania ofertowego. 

• Oświadczenie własne Oferenta o posiadanych minimalnych zasobach sprzętowych, wskazanych 

w Załączniku 1 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umożliwiających rzetelne i 

właściwe wykonanie usługi zgodne z obowiązującymi normami, 

• Oświadczenie własne Oferenta o posiadaniu możliwości wykonania badań wyprodukowanego 

materiału - nHAp, niezbędnych do zwolnienia serii wskazanych w Załączniku 1 - Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, umożliwiających rzetelne i właściwe wykonanie usługi zgodne z 

obowiązującymi normami. W przypadku podzlecenia wykonania ww. analiz potwierdzeniem 

będzie przedstawienia Oświadczenia własnego oferenta wraz z wskazaniem miejsca wykonania 

tych badań. 

• Oświadczenie własne Oferenta o posiadanych zasobach kadrowych, wskazanych w Załączniku 1 

- Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umożliwiających rzetelne i właściwe wykonanie 

usługi zgodne z obowiązującymi normami. 

d. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

e. Wszystkie dokumenty nie będące oryginałem muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 

f. Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN lub w EURO w kwotach brutto i netto. W przypadku oferty 

złożonej w kwocie EURO jej wartość zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego 

dzień złożenia oferty. 

g. Oferta powinna spełniać wymagania, które wskazane są w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

Brak któregokolwiek załącznika skutkuje wyłączeniem Oferenta z postępowania. 

 

8. Kryterium oceny ofert i ich waga: 

Punkty za zadeklarowane wartości i parametry zostaną przyznane wedle kategorii i ich wag: 

 

Lp  Kryterium  Waga 

1. Cena 70% 

2. Termin realizacji usługi 30% 

Łącznie: 100% 

 

9. Opis sposobu przyznania punktacji: 

 

a) Cena: 

Kryterium ceny (Qc) będzie ocenione na podstawie zadeklarowanego kosztu z Formularza oferty dla 

wszystkich Oferentów jednocześnie, wedle poniższego wzoru: 

 

 

 

 

gdzie: 

QC - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium cena 

 

QC = 

Cmin  

x 100 x 0,7 CO 
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Cmin - najniższa cena zofertowana w postępowaniu 

Co - cena rozpatrywanej oferty 

 
b) Termin realizacji usługi:  

Kryterium Termin realizacji usługi (QT) będzie oceniany na podstawie zadeklarowanej wartości z 

załącznika nr 2: Formularz oferty, wedle poniższego wzoru: 

 

 

 

QT - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium Terminu realizacji dostawy 

P – wartość zadeklarowana w postępowaniu, zgodnie z poniższą skalą: 

- termin realizacji usługi do 8 tygodni - P = 1,0 

- termin realizacji usługi = 8 do 12 tygodnie - P = 0,6 

- termin realizacji usługi 12 tygodni – P = 0,1 

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów przyznanych wedle wzoru: QC + QT, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. Najwyższa możliwa punktacja do uzyskania: 100%.  

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Oferowaną cenę należy zamieścić w odpowiednim formularzu z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN lub EURO.  

 

 

10. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie w treści formularza oferty, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Ogłoszenia. 

 

11. Wykluczenia z postępowania 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie będzie 

udzielane podmiotom powiązanym 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) 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. 

Warunek ten będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3 

 

12. Odrzucenie oferty 

Z postępowania odrzucona zostanie oferta, jeżeli:  

a) zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału, 

b) Wykonawca podlega warunkom wykluczenia sprecyzowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

c) nie zawiera wszystkich załączników wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

d) parametry zaoferowanych produktów są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  

e) jest niewypełniona lub/i niepodpisana, 

f) została złożona po terminie, 

QT= P x 100 x 0,30 
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g) Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje, dążąc do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, zaś 

Zamawiający dysponować będzie dowodami przedłożenia nieprawdziwych informacji, 

h) Wykonawca nie wyraził zgodny na naniesienie poprawek pisarskich i rachunkowych, 

i) Wykonawca zawarł porozumienie z innym wykonawcą, które miało na celu zakłócenie konkurencji, zaś 

Zamawiający dysponować będzie dowodami zawarcia niekorzystnego dla siebie porozumienia, 

j) Wykonawca nie odpowie w terminie na wezwanie do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia braków 

formalnych w ofercie, bądź złoży niekompletne objaśnienia. 
 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze, gdyż dane 

postepowanie nie odbywa się w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zatem 

zawarte w ustawie metody odwoławcze nie mają zastosowania. 

 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 

Agnieszka Jelonek – Specjalista R&D, 

pod adres e-mail: rnd@biovico.pl 

numer telefonu: +48 692 155 463 

 

Aleksandra Kaeber – Specjalista ds. Zarządzania Jakością 

pod adresem e-mail: aleksandra.kaeber@biovico.pl 

numer telefonu: +48 721 587 387 

 

14. Termin realizacji umowy:  

Zamawiający określa termin realizacji umowy na 8 do 12 tygodni licząc od dnia dostarczenia  Wykonawcy 

Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) opracowanych w Biovico sp. z.o.o., dotyczących syntezy 

nanohydroskyapatytu (nHAp) 

 

15. Zmiana warunków umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy o zamówieniu zawartej z Wykonawcą, 

będącej rezultatem niniejszego postępowania, w przypadku następujących warunków: 

• zmiana wynikać będzie z sytuacji niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy oraz zdażeń 

losowych, 

• zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 

 

16. Informacje dodatkowe 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia oferty, która nie spełnia wymogów formalnych i 

merytorycznych niniejszego zapytania. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Oferentom nie 

przysługują środki odwoławcze, gdyż dane postępowanie nie odbywa się w oparciu o ustawę Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zatem zawarte w ustawie metody odwoławcze nie mają 

zastosowania. 

− Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert przez 

jednego Oferenta wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

− Pod uwagę będą brane oferty obejmujące usługę oferowaną przez firmę która posiada pełne zaplecze 

sprzętowe w stosunku do przedstawionego w specyfikacji. 

− Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

− Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

− Oferent poniesie wszelkie koszty dotyczące przygotowania i złożenia oferty, 

− Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, 

− Zamawiający nie odsyła ofert złożonych w formie papierowej.  

− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

− Za rozpoczęcie realizacji usługi zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, 

będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem, 

 

17. Tryb udzielenia zamówienia  
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1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej 

zamówienia powyżej kwoty 221 000,00 EUR netto. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Umowie o 

dofinansowanie projektu oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień opublikowania zamówienia. Zapytanie ofertowe 

wysłano do przynajmniej trzech potencjalnych Oferentów, opublikowano w Bazie Konkurencyjności, oraz 

na stronie internetowej Zamawiającego (www.biovico.pl). 
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