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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Przeprowadzenie procedury wyrobu najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją przez
SKOTAN SA umowy z PARP nr UDA-POIG.01.04.00-24-004/11-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie
projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zamawiający:
SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
z dniem 10 grudnia 2013 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie
z poniższą specyfikacją:
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń technicznotechnologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem przeznaczonym do przeprowadzania badań nad
udoskonaleniem estrów etylowych kwasów tłuszczowych z grupy omega 3,6 w zakresie procesu
mikrokapsulacji z wykorzystaniem technologii suszenia rozpyłowego.
Termin najmu pomieszczeń: 17.12.2013 r. – 20.12.2013 r.
Niezbędne wyposażenie pomieszczeń:


Suszarnia rozpyłowa o wydajności min.15 l/h;



Zbiorniki umożliwiające przechowywanie surowca oraz magazynowanie produktu gotowego;



Urządzenie homogenizujące z wykorzystaniem zjawiska ekstruzji i możliwością zastosowania
skrobi jako nośnika;



Szkło i naczynia laboratoryjne oraz podzespoły niezbędne do pracy w/w urządzeń.

Oferty zawierające:
1. cenę netto ogółem wyrażoną w polskich złotych;
2. dane teleadresowe wykonawcy;
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 stycznia 2014 roku;
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
wojciech.kwasniak@skotansa.pl do dnia 13.12.2013 roku do godz. 12.00.
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Pytania w formie pisemnej prosimy kierować na adres: biuro@skotan.pl,
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga [%]

1. Cena oferty

100

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 100
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
100 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena
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 oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyny.

Marek Pawełczak,
Prezes Zarządu
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