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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Przeprowadzenia prac badawczych w zakresie wykorzystania drożdży Yarrowia lipolytica
jako paszy białkowej dla pszczół w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z PARP nr UDAPOIG.01.04.00-24-007/09-00 UDA-POIG.04.01-24-007/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów
celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacje przedsięwzięcia Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zamawiający:
SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
z dniem 06 lutego 2013 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
Przeprowadzenia prac badawczych w zakresie wykorzystania drożdży Yarrowia lipolytica jako paszy
białkowej dla pszczół – badania naukowe zaplanowane w ramach:
1) Zadania badawczego nr 13 – Przeprowadzenie badań żywieniowych na zwierzętach
do projektu nr UDA-POIG.01.04.00-24-007/09-00 UDA-POIG.04.01-24.007/09-00 w ramach
Działania 1.4 - 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenia prac badawczych w zakresie wykorzystania drożdży Yarrowia lipolytica jako paszy
białkowej dla pszczół.
A) Opracowanie eksperymentalnych receptur produkcji ciasta miodowo-drożdżowego na bazie
drożdży Yarrowia lipolytica,
B) Ocena tempa rozwoju rodzin pszczelich na podstawie ich siły po zastosowaniu
eksperymentalnych ciast miodowo-drożdżowych,
C) Ocena tempa rozwoju rodzin pszczelich na podstawie tempa czerwienia po zastosowaniu
eksperymentalnych ciast miodowo-drożdżowych,
D) Ocena stanu zdrowia rodzin po zastosowaniu eksperymentalnych ciast miodowo-drożdżowych,
E) Ocena wskaźników systemu immunologicznego pszczół po zastosowaniu eksperymentalnych
ciast miodowo-drożdżowych,
F) Opracowanie optymalnego składu i receptury tworzenia ciasta miodowo-drożdżowego jako paszy
dla pszczół.
Oferty zawierające:
1. cenę wyrażoną w polskich złotych
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2. dane teleadresowe wykonawcy
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 marca 2013 roku,
4. termin wykonania do 30 marca 2013 roku
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
biuro@skotansa.pl do dnia 13.02.2013 roku do godz. 12.00.
Pytania w formie pisemnej prosimy kierować na adres: biuro@skotansa.pl,
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga [%]

1. Cena oferty
2. Doświadczenie oferenta

70
30

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 70
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
70 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 70 otrzyma najniższa oferowana cena
b) Kryterium nr 2 – doświadczenie oferenta w realizacji podobnych opracowań
Maksymalną liczbę punktów 30 otrzyma najlepiej oceniona oferta
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 w miejscu
ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej
w przedmiotowej procedurze.

oferty

zostaną

powiadomieni

wszyscy

oferenci

biorący

udział

Marek Pawełczak,
Prezes Zarządu
SKOTAN S.A.

Skotan SA
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. +48 32 60 30 630
fax +48 32 60 30 620

Skotan SA (biuro w Warszawie)
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel. +48 22 658 66 69
fax +48 22 658 63 25

NIP 548-007-69-67
REGON 070629344
KRS 0000031886
PBP Bank S.A., nr rachunku: 36 1870 0006 0000 0525 0111 0020
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy, wartość kapitału akcyjnego 65 880 000 PLN

