Warszawa, dnia 2019-09-10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2019
w zakresie: wykonania prac badawczo-rozwojowych
W związku z zamiarem realizacji projektu pn.: „Opracowanie technologii do efektywnego,
towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki
i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów
pożywek w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu „Ścieżka dla
Mazowsza”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie poniższej usługi badawczo-rozwojowej.
Szczegółowe dane zapytania przedstawiamy poniżej:
Zamawiający
Nazwa projektu

Tytuł zamówienia
Termin składania ofert
Miejsce i sposób składania
ofert

Norwa Plants Sp. z o.o.
„Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego
mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha,
rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych
barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek w
celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy”
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie efektywnego rozmnażania
wybranych gatunków roślin leczniczych
Od 2019-09-10 do 2019-09-17
1. Ofertę należy:
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Norwa Plants Sp. z o.o.
ul. ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza, nr 30B, 02-776
Warszawa
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres:
krystynanorwa@norwa.eu

do 2019-09-16
Decyduje data wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego.
2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza
ofertowego stanowiącego zał.2 „Wzór oferty” pod rygorem
nieważności. Do oferty powinny zostać załączone wszystkie
niezbędne dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i zawierać datę
sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych
do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią
firmową.
W przypadku składania oferty w postaci papierowej należy ją
złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Odpowiedź
na zapytanie ofertowe do zamówienia: „Prace badawczorozwojowe w zakresie efektywnego rozmnażania wybranych
gatunków warzyw i roślin leczniczych”
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Adres e-mail, na który należy
wysłać oferty
Osoba do kontaktu w sprawie
ogłoszenia

e-mail: krystynanorwa@norwa.eu
Krystyna Norwa
e-mail: krystynanorwa@norwa.eu
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Skrócony opis przedmiotu
zamówienia

tel.:+48 22 7562065
Zamówienie dotyczy wykonania prac badawczo-rozwojowych
w zakresie efektywnego rozmnażania wybranych gatunków
warzyw i roślin leczniczych

Kategoria ogłoszenia
Podkategoria ogłoszenia
Miejsce realizacji zamówienia

usługi
usługi badawcze
woj. mazowieckie,
Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie poziomu konkurencyjności
przedsiębiorstwa Norwa Plants Sp. z o. o., poprzez opracowanie
innowacyjnych rozwiązań i technologii, w zakresie efektywnego
rozmnażania
wybranych
gatunków
roślin
warzywnych
i leczniczych,
które
następnie
zostaną
wdrożone
w przedsiębiorstwie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczorozwojowych w postaci
1. przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie
efektywności mikrorozmnażania następujących wybranych roślin:
ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika przy
zastosowaniu
naświetlania
w
technologii
LED.
Przez efektywność mikrorozmnażania należy rozumieć stopień
przyrostu tkanki roślinnej tzw. współczynnik namnażania w czasie
jednego cyklu a także współczynnik ukorzeniania.
2. przeprowadzenia badań nad optymalizacją warunków
przechowywania sadzonek wybranych roślin: ziemniaka,
karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika w banku roślin
z zastosowaniem naświetlania LED
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały
w dokumentacji zamówienia (Zał. 1 „Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ))”

Kod CPV i nazwa kodu

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty
zamówienia
Harmonogram realizacji
zamówienia

Nie dotyczy
Czas trwania i termin wykonania zamówienia:
Zakłada się, że powyższe zadania muszą być zrealizowane
w okresie nie dłuższym niż:
- w przypadku badań mikrorozmnażania sadzonek przy
zastosowaniu technologii LED - pierwsze rekomendacje dla min 2
gatunków w okresie do 5 miesięcy od rozpoczęcia projektu,
pozostałe gatunki w ciągu kolejnych 2 miesięcy.
Szacowany termin rozpoczęcia projektu to II kwartał 2020 r.
- w przypadku badań nad optymalizacją warunków
przechowywania sadzonek w banku roślin - nie później jak w
ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia projektu
Szacowany termin zakończenia ww. etapu II kwartał 2021 r
Ostateczny termin realizacji usługi badawczej zostanie
doprecyzowany w wyniku uzgodnień między Stronami umowy
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Warunki udziału w postępowaniu
Warunki udziału
w postępowaniu

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający
uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu
ofertowym – (załącznik nr 2 „Wzór oferty”)
Wiedza i doświadczenie
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć
Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli spełnione
są łącznie następujące warunki dotyczące Wykonawcy:
1. prowadzi działalność badawczą, w zakresie technologii upraw i
rozmnażania roślin warzywnych i leczniczych; w tym metodą
kultur tkankowych in vitro
2. zatrudnia w strukturach co najmniej trzech pracowników
merytorycznych ze stopniem co najmniej doktora nauk
rolniczych, posiadających w swoim dorobku naukowym prace
o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga:
• Wykazu zrealizowanych w ostatnich 5 latach minimum trzech
projektów/usług badawczych o tematyce podobnej do przedmiotu
zamówienia oraz wykazu personelu badawczego przewidzianego
do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do
zapytania ofertowego – „Wykaz doświadczenia wykonawcy”
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta
podmiotu/osoby, który nie spełni któregokolwiek z warunków
udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.
Potencjał techniczny
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć
Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponują zapleczem
technicznym w postaci laboratorium i aparatury badawczej,
umożliwiającym mikrorozmnażanie roślin metodą kultur
tkankowych in vitro.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie
oświadczenia umieszczonego na formularzu ofertowym-(załącznik
nr 2 „Wzór oferty”).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć
Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli:
• do realizacji usługi B+R wykonawca wskazał zespół pod
kierownictwem osoby posiadającej doświadczenie w prowadzeniu
projektów/usług badawczych, w szczególności musi wykazać
zaangażowanie do projektu, poza kierownikiem, co najmniej
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dwóch osób ze stopniem naukowym doktora lub doktora
habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, które posiadają
doświadczenie w zakresie specjalności naukowej związanej z
przedmiotem zamówienia.
Dla udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca powinien
przedstawić stosowne informacje wedle wzoru wskazanego w zał.
nr 3 do zapytania ofertowego – „Wykaz doświadczenia
wykonawcy”
Osoby te muszą być etatowymi pracownikami Wykonawcy lub
stale z nim współpracować (tj. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali
co najmniej 3 projekty w ramach firmy-Wykonawcy)

Dodatkowe warunki

Warunki zmiany umowy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć
Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach
przedstawionych w zapytaniu ofertowym. Za spełnienie warunku
Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na
formularzu oferty- załącznik nr 2 „Wzór oferty”
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert
częściowych
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert
wariantowych
3. Zamawiający
dopuszcza
przeprowadzenie
negocjacji
z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość
punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty
założone we wniosku o dofinansowanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny (w
szczególności może to dotyczyć sytuacji, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca
planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy, lub zawarcie umowy narażałoby
Zamawiającego na stratę).
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania
umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez
Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od
Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
7. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją
ostateczną.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy
zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie
pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i
sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:
-uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego
(np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),
-obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego,
-okoliczności siły wyższej,
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Lista dokumentów/oświadczeń
wymaganych od Wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

-zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania
umowy,
-opóźnienia w podpisaniu Umowy o dofinansowanie przez
Zamawiającego,
-otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej
dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie
zobowiązany.
- innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć
Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi
przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami,
b/wykaz doświadczenia Wykonawcy,
c/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub
osobowych,
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub
wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
Nie dotyczy
Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu
przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
1) spełnienie kryterium wymagań formalnych/warunków udziału
w postępowaniu, zgodności oferty z OPZ i kompletności oferty
– TAK/NIE
2) kryteria punktowe
a) cena netto w PLN – waga punktowa 100%
Punktacja wg ww. kryteriów punktowych jest naliczana tylko dla
ofert nieodrzuconych (tj. tych, które uzyskały ocenę „tak”
w ramach kryt.1).
Zamawiający może dodatkowo wykluczyć z postępowania
Wykonawcę, który złoży ofertę z rażąco niską ceną (która
w ramach niniejszego postępowania jest rozumiana jako cena
niższa o co najmniej połowę niż średnia z pozostałych cen
złożonych ważnych (tj. nieodrzuconych) ofert. Warunek ten
można brać pod uwagę, gdy złożone są łącznie co najmniej 3
ważne oferty.
Sposób punktacji:
Sposób przyznawania punktacji
a/Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą
za spełnienie danego kryterium
przyznawane proporcjonalnie wg wzoru:
oceny oferty
najniższa oferta cenowa Cmin otrzymuje punktację Pmin = 100 x
waga 100% = 100 pkt.,
kolejne oferty cenowe – otrzymują punktację Pn = Cmin/Cn x 100
x waga 100%
gdzie Cmin - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych
ofert.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego
Wykonawcy potrzebne do wykonania całości przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za
zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji
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Wykluczenia

Załączniki

przedmiotu zamówienia.
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska
najwyższą sumę punktów.
Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:
1. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe 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) posiadaniu co najmniej 5 % 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.
2. w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości
zawarli
układ
zatwierdzony
prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków,
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
5. który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2. Wzór oferty
3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub
osobowych
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