
Poznań, 26.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze  zapytanie  ofertowe dotyczy  pełnienia  roli  Technologa/projektanta  w ramach projektu  pn.
„Opracowanie  innowacyjnej  technologii  wytwarzania  preparatów  skrobiowych  typu  OSA  wraz
z budową instalacji pilotażowej”, o dofinansowanie którego Zamawiający planuje ubiegać się w ramach
I  Osi  Priorytetowej  Wsparcie  prowadzenia  prac  B+R,  Działanie  1.1   Projekty  B+R  przedsiębiorstw,
Podziałanie  1.1.1  Badania  przemysłowe  i  prace  rozwojowe  realizowane  przez  przedsiębiorstwa
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzane  jest  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 oraz  Wytycznych  w zakresie  kwalifikowalności  wydatków w ramach  Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY
MYSAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Strzeszyńska 125
60-479 Poznań
KRS: 0000526458
NIP: 7811901410
REGON: 302850650
www.skrobia.pl

II. OSOBA WYKONUJĄCA W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ WYBORU
WYKONAWCY:
Rafał Witkowski 
e-mail: osa@mysak.pl
tel.:  600 625 024

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kody CPV: 
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Technologa/projektanta w trakcie realizacji badań
przemysłowych  i  prac  rozwojowych  w ramach  projektu  pn.  „Opracowanie  innowacyjnej
technologii  wytwarzania  preparatów  skrobiowych  typu  OSA  wraz  z  budową  instalacji
pilotażowej”.

2. Celem  projektu  jest  opracowanie  technologii  wytwarzania  kilku  rodzajów  preparatów  soli
sodowej  oktenylobursztynianu  skrobi  z  przeznaczeniem  dla  przemysłu  spożywczego  wraz
z określeniem ich właściwości reologicznych i emulgujących oraz opracowanie wytycznych do
projektu  instalacji  pilotażowej,  a  także  przeprowadzenie  prób  technologicznych  w  skali
laboratoryjnej  i  półtechnicznej  oraz w warunkach operacyjnych i  rzeczywistych na instalacji
pilotażowej wraz z wytworzeniem serii próbnej preparatów skrobiowych OSA.

3. Do  obowiązków  Technologa/projektanta  należeć  będzie  uczestnictwo  w  realizacji  badań
przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu, w szczególności:
 przeprowadzenie  prób  otrzymywania  preparatów  skrobiowych  OSA  w  warunkach

laboratoryjnych, półtechnicznych, operacyjnych i rzeczywistych,
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 określenie parametrów procesu wytwarzania preparatów skrobiowych OSA,
 określenie wytycznych do projektu instalacji pilotażowej,
 udział w wytwarzaniu serii próbnej preparatów OSA,
 inne zadania zlecone przez Zamawiającego związane z realizowanym projektem. 

4. Forma zaangażowania: umowa zlecenie
5. Szacowana łączna liczba roboczogodzin zaangażowania w okresie realizacji projektu: 2580
6. Miesięczna  liczba  roboczogodzin  zaangażowania  uzależniona  będzie  od  potrzeb

Zamawiającego wynikających ze specyfiki  realizowanych w ramach projektu prac badawczo-
rozwojowych.

7. Okres realizacji projektu: 36 miesięcy
8. Miejsce realizacji projektu: Poznań, woj. wielkopolskie
9. Rozliczenie  miesięczne  na  podstawie  ustalonej  stawki  roboczogodziny  oraz  liczby  godzin

poświęconych na wykonanie zadań w projekcie w danym miesiącu kalendarzowym. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. Do  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  dopuszczeni  będą  Wykonawcy,  którzy  wykażą

spełnienie  niżej  wskazanych  kryteriów  dotyczących  kwalifikacji  oraz  doświadczenia
zawodowego osoby pełniącej rolę Technologa/projektanta:
a) co najmniej tytuł doktora z dziedziny towaroznawstwa lub nauk o żywieniu i żywności lub

pokrewnych,
b) co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa i modyfikacji skrobi, 
c) doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów/prac badawczo-rozwojowych z zakresu

przetwórstwa i modyfikacji skrobi, 
d) udokumentowany dorobek naukowy w zakresie przetwórstwa i modyfikacji skrobi, w tym:

publikacje  naukowe (min.  3)  i/lub  zgłoszenia  patentowe i  patenty  (min.  1)  i/lub  udział
w konferencjach naukowych (min. 2). 

e) w okresie  zaangażowania w realizację zadań w ramach projektu Zamawiającego łączne
zaangażowanie zawodowe  Wykonawcy1 w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy  strukturalnych oraz  działań  finansowanych z  innych źródeł,  w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.2

2. O  udzielenie  zamówienia  w  ramach  niniejszego  postępowania  nie  mogą  ubiegać  się
Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub  osobami
upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami

1 Dotyczy  wyłącznie  Wykonawców  spełniających  warunki  uznania  ich  za  personel  projektu  w  rozumieniu    Wytycznych
w     zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020  tj. osoby zaangażowane do   realizacji
zadań lub czynności  w ramach projektu,  które wykonują osobiście,  tj.  w szczególności  osoby zatrudnione na  podstawie
stosunku  pracy  lub  wykonujące  zadania  lub  czynności  w  ramach projektu    na        podstawie    umowy    cywilnoprawnej,
osoby samozatrudnione  w   rozumieniu   sekcji   6.16.3 Wytycznych,   osoby   współpracujące   w   rozumieniu  art.  13  pkt  5
ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń społecznych   (Dz.   U.   z   2015   r.   poz.   121,   z   późn.
zm.)   oraz   wolontariuszy wykonujących świadczenia  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24 kwietnia 2003  r.  o
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2016  r. poz. 239, z późn. zm.). 
2 Limit   zaangażowania   zawodowego,   o   którym   mowa  w   pkt   IV  1  e,   dotyczy   wszystkich  form zaangażowania
zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających  ze  stosunku  pracy,  o
którym  mowa  w  sekcji   6.16.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  przy  czym  do
limitu  wlicza  się czas  nieobecności  pracownika  związanej  ze  zwolnieniami lekarskimi   i   urlopem   wypoczynkowym,   a
nie   wlicza   się czasu   nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym 
b) w   przypadku   stosunku   cywilnoprawnego,   samozatrudnienia   oraz   innych   form zaangażowania   –   uwzględnia   czas
faktycznie   przepracowany,   w   tym   czas zaangażowania  w  ramach  własnej  działalności gospodarczej  poza  projektami  (o
ile dotyczy).



wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) 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,
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.

3. Ocena   spełnienia  warunków  określonych  w  ust.  1  powyżej   nastąpi   według  formuły
spełnia/nie  spełnia na  postawie  przedłożonego  przez  Wykonawcę  uzupełnionego
i podpisanego  Formularza  oferty stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  Zapytania  ofertowego.
Integralną  cześć  Formularza  oferty stanowią  oświadczenia  oraz  wykazy  i  inne  dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 powyżej nastąpi według formuły spełnia/ nie
spełnia  na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę podpisanego  Oświadczenia o braku
powiązań  kapitałowych  lub  osobowych  z  Zamawiającym stanowiącego  Załącznik  nr  2  do
Zapytania ofertowego.

5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 lub w przypadku
stwierdzenia powiązań, o których mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający odpowiednio odrzuci
ofertę lub wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH
PRZYPISANYCH  DO  POSZCZEGÓLNYCH  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  ORAZ  OPISEM  SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) KRYTERIUM CENA

Waga kryterium: 80 pkt. (80%)
W ramach kryterium najwyższą liczbę punktów uzyska Wykonawca, którego oferta zawiera
najniższą godzinową stawkę wynagrodzenia. 
Dla porównania ofert pod uwagę będzie brana wskazana w  Formularzu ofertowym  cena
brutto/brutto-brutto3 za 1 roboczogodzinę. 

Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według wzoru:

       godzinowa stawka wynagrodzenia oferty najtańszej
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt

     godzinowa stawka wynagrodzenia oferty ocenianej

b) KRYTERIUM DYSPOZYCYJNOŚĆ
Waga kryterium: 20 pkt. (20%)
W  ramach  kryterium  najwyższą  liczbę  punktów  uzyska  Wykonawca,  który  zadeklaruje
najwyższą  dyspozycyjność  rozumianą  jako  liczbę  godzin,  jaką  może  poświęcić  w  ciągu
miesiąca na prace na rzecz Zamawiającego. 

       dyspozycyjność (liczba godzin/miesiąc) oferty ocenianej
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

3 W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.



       najwyższa dyspozycyjność (liczba godzin/miesiąc) 

2. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku  i  wybierze  ofertę  z  najwyższą  liczbą  punktów  ogółem,  spośród  ofert
niepodlegających odrzuceniu. 

3. Informacja  o  wyniku  postępowania  zostanie  wysłana  do  każdego  Wykonawcy,  który  złożył
ofertę oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

                                                                                 
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.

2. Wykonawca  winien  dołączyć  wszystkie  oświadczenia  oraz  inne  żądane  dokumenty
potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazane  w  Formularzu
ofertowym.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań  kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego
lub więcej kryteriów jego oferta zostanie uznana za nieważną.

5. Oferta  musi  zawierać  informacje dla  oceny  w zakresie  wszystkich kryteriów wyboru  oferty
wskazanych  w  pkt  V.  W  przypadku,  kiedy  nie  będzie  możliwe  dokonanie  oceny,  zostanie
przyznane 0 pkt.

6. Wykonawca  może  przed  terminem  składania  ofert  zmienić,  uzupełnić  lub  wycofać  swoją
ofertę.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
8. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką

oraz  podpisana  przez  Wykonawcę/osobę upoważnioną  do składania  oświadczeń w imieniu
Wykonawcy. 

9. Dokumenty  i  oświadczenia  dołączone  do  oferty  winny  być  w  formie  oryginałów  bądź
kserokopii/skanów  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę/osobę
upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

10. W ofercie należy wskazać godzinową stawkę wynagrodzenia netto oraz brutto/ brutto wraz
z narzutami  pracodawcy  (tzw.  brutto-brutto4).  Cena  musi  być  wyrażona  w złotych polskich.
Cena winna uwzględniać  wykonanie  wszystkich  czynności  oraz  zawierać  wszelkie  koszty
związane  z realizacją przedmiotu zamówienia, świadczonego  przez  okres  i  na  warunkach
określonych  w Zapytaniu ofertowym.

11. W ofercie należy określić  dyspozycyjność Wykonawcy poprzez wskazanie liczby godzin, jaką
Wykonawca może poświęcić w ciągu miesiąca na prace na rzecz Zamawiającego. 

12. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenia
wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.02.2017 r.  do

godz. 12:00: 

4 W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.



 w formie pisemnej, w zaklejonej  kopercie opatrzonej  opisem  Oferta  dot.  pełnienia roli
Technologa/projektanta w ramach projektu 1.1.1 PO IR za pośrednictwem poczty, kuriera
lub złożona osobiście na adres Zamawiającego

lub
  w  formie  elektronicznej  (skan)  na  adres  e-mail  osa@mysak.pl z  tytułem:  Oferta  dot.

pełnienia roli Technologa/projektanta w ramach projektu 1.1.1 PO IR
2. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie zostaną rozpatrzone.

VIII. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał

największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej o współpracy/promesy zatrudnienia. 
2. Warunkiem wejścia  w  życie  umowy  warunkowej/promesy  z  wybranym Wykonawcą  będzie

podpisanie  przez  Zamawiającego  z  Narodowym  Centrum  Badań  i  Rozwoju  umowy  o
dofinansowanie  projektu  w ramach Działania  1.1  Projekty  B+R  przedsiębiorstw,  Podziałania
1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

3. Zamawiający informuje, iż warunkiem wejście w życie umowy warunkowej z Wykonawcą5 nie
będącym uczelnią publiczną,  państwowym  instytutem  badawczym,  instytutem  PAN  lub
inną  jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z  dnia  17  czerwca
2014  r.,  która  podlega  ocenie  jakości  działalności  naukowej  lub  badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej
ocenę  B  jest  uprzednie  uzyskanie  pisemnej  zgody  Instytucji  Pośredniczącej  (Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju).

IX. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
1. Planowany  okres  realizacji  przedmiotu  umowy  pokrywa  się  z  okresem  realizacji  projektu

wynikającym  z  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  Narodowym  Centrum  Badań
i Rozwoju oraz wynosi nie więcej niż 36 miesięcy. 

2. Przewidywany termin wejścia w życie umowy z Wykonawcą to II - III kwartał 2017 r.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  dokonywania  istotnych  zmian  umowy  zawartej

z Wykonawcą  w wyniku  przeprowadzenia  niniejszego  postępowania,  na  warunkach
określonych w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
pod  rygorem  nieważności,  w  szczególności  w  następującym  zakresie  i  w  następujących
przypadkach:
 zmiany  okresu  realizacji  umowy  wynikającej  z  postanowień  umowy  Zamawiającego

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 
 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy, 

5 Nie dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 
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 wystąpienia  okoliczności  będących  wynikiem  działania  siły  wyższej  i/lub  okoliczności,
których Zamawiający, działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć,

 otrzymania  decyzji  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju  zwierającej  zmiany  zakresu
rzeczowego związanego z planowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi
czy też ustalające dodatkowe postanowienia do których wykonania Zamawiający zostanie
zobowiązany. 

XI. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI
NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą

konkurencyjności,  w okresie  3 lat  od udzielenia zamówienia podstawowego, na warunkach
określonych w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności  na  lata  2014-2020,  zamówień  uzupełniających  polegających  na  powtórzeniu
podobnych usług. 

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Zapytania ofertowego przed

terminem  składania  ofert  przewidzianym  w  pkt  VII.  Informacja  o  dokonanych  zmianach
zostanie  upubliczniona  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  oraz  przesłana  do
potencjalnych  Wykonawców,  do  których  wysłane  zostało  Zapytanie  ofertowe.  Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli
będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki nr 1 - Formularz oferty [wzór]
Załączniki nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
[wzór]

Data upublicznienia Zapytania ofertowego: 26.01.2017 r. 

……………………………………………………
(Pieczęć, podpis Zamawiającego)


