
 

 

 

 

   Poznań, 30.12.2019 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 
61-612) przy ulicy Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem 
REGON 631509229. 
 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dzieła w postaci doradztwa opracowania metody 
oznaczenia substancji aktywnej z grupy benzotiadiazoli oraz produktu rozpadu metodą LC-MS,  
a także walidacji tej metody w próbkach roślin tytoniu w ramach usługi doradczej w zakresie badań 
i rozwoju projektu pt. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne 
podejście do ochrony roślin przed patogenami", który jest realizowany w ramach programu Team 
Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dzieła w postaci doradztwa opracowania metody 
oznaczenia substancji aktywnej z grupy benzotiadiazoli oraz produktu rozpadu metodą LC-MS, 
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a także walidacji tej metody w próbkach roślin tytoniu, który będzie zawierał następujące elementy 
(i) opis procedury przygotowania próbki, (ii) opis procedury ekstrakcji substancji aktywnej  
z materiału roślinnego, (iii) opis procesu doboru odpowiednich parametrów analizy LC-MS, (iv) 
interpretację danych, (v) opracowanie pełnej Standardowej Procedury Operacyjnej.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent planuje zatrudnić osobę fizyczną  
w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Termin wykonania dzieła  
01/2020-02/2020.  

3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2020  

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta 
powinna: 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, 

- numer telefonu,  

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl do dnia 10.01.2020  

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 14.01.2020  a o wyborze oferty Oferenci zostaną 
poinformowani drogą mailową.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia wykonawcy bez podania przyczyny.  

 

VI. OCENA OFERT  

Rozpoznanie ocenia się według kryteriów ceny. 

 

VII. DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie 
odrzuceniem oferty:  

a) Wyksztalcenie wyższe na kierunku chemia/biologia/biotechnologia lub pokrewne. 
Oceniane według kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego CV.  

b) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo  
i 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 wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,  

- wykonawcą, polegające w szczególności na: a. 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. 

Oceniane według kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia będącego 
załącznikiem do Zapytania ofertowego (Załącznik 2). 
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c) Oferent powinien zagwarantować przeniesienie na rzecz Zamawiającego pełnię 
majątkowych praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej powstałych  
w związku z realizacją dzieła w ramach dostarczonego dzieła. 

 

Oceniane według kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia będącego 
załącznikiem do Zapytania ofertowego (Załącznik 3). 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela adresem e-mail: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl  
pod numerem telefonu: +48 61 827 97 89  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych między Oferentem  
a Zamawiającym 

3. Oświadczenie o gwarancji przeniesienia na rzecz Zamawiającego pełni 
majątkowych praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej 
powstałych w związku z realizacją dzieła 

 


