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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:
Przeprowadzenia
prac
badawczych
w
zakresie
określenia
potencjału
leczniczego/prewencyjnego In vitro oraz In vivo na zwierzętach laboratoryjnych nowo
opracowanego nutraceutyku (estru etylowego WNKT z grupy omega-3 i omega-6) – badania
naukowe/badania laboratoryjne w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z PARP nr UDAPOIG.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 20072013.
Zamawiający:
SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
z dniem 13 marca 2013 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
przeprowadzenia prac badawczych w zakresie określenia potencjału leczniczego/prewencyjnego In vitro
oraz In vivo na zwierzętach laboratoryjnych nowo opracowanego w wyniku prac badawczych w projekcie
nutraceutyku (estru etylowego WNKT z grupy omega-3 i omega-6) – badania naukowe/badania
laboratoryjne
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenia badań naukowo/laboratoryjnych dotyczących w głównej mierze określenia
bezpieczeństwa stosowania, efektywności oraz spektrum działania w profilaktyce / zapobieganiu ryzyka
wsparciu terapii farmakologicznych w obszarach potencjalnego wpływu nutraceutyku. Przeprowadzone
badania powinny odnosić się do najlepszego obecnie standardu leczenia poza farmakologicznego w
danym wskazaniu.
Badania naukowe:
1. Badanie aktywności przeciwzapalnej (działanie stymulujące/modulujące odpowiedź immunologiczną,
wzmocnienie odporności) in vitro na linii/liniach komórkowych oraz ex vivo na mononuklearnych
komórkach krwi obwodowej (PBMC) stymulowanych w celu otrzymania stanu zapalnego 40-50
preparatów. W ramach przedmiotowego badania określony zostanie profil cytokin związanych z
regulacją działania komórek układu odpornościowego. Analiza zostanie przeprowadzona dla
minimum 4-5 stężeń badanych preparatów oraz przy min. 2 punktach czasowych.
2. Dla wybranych najaktywniejszych 5 preparatów, określenie głównych mechanizmów działania, w tym
m.in. sprawdzenie aktywności głównych czynników transkrypcyjnych regulujących produkcję cytokin.
3. Badanie bezpieczeństwa stosowania dla min. 5 preparatów in vitro oraz in vivo na myszach, zgodnie
z wytycznymi OECD przy 14-dniowym ciągłym podaniu doustnym, określenie poziomu stężenia
markera PSA.
4. Badania aktywności przeciwzapalnej in vivo na myszach z wywołanym sztucznie stanem zapalnym
minimum 5 preparatów na grupie 10 zwierząt uwzględniając pozytywną i negatywną kontrolę oraz
min. 2 różne stężenia preparatu (zależność od dawki). Powinna zostać wykonana analiza
fenotypowa komórek krwi obwodowej oraz analiza poziomu cytokin w osoczu krwi (m.in. poziom
cytokin pro- i przeciwzapalnych).
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5. Badania określenia wpływu badanych preparatów na obniżenie ryzyka chorób układu krwionośnego
(badanie wpływu preparatów na ryzyko związane z ostrym zespołem wieńcowym/zawałem; badanie
wpływu preparatów na hipertriglicerydemii/hipercholesterolemię) in vivo na szczurach. Badania
powinny zostać przeprowadzone dla minimum 5 preparatów przy minimum dwóch stężeniach
(zależność od dawki) na grupie 10 zwierząt uwzględniając pozytywna oraz negatywną kontrolę. Na
zakończenie eksperymentu określony zostanie profil lipidowy (m.in. TG, TC, HDL-C, LDL-C),
parametry stresu oksydacyjnego lipidów/białek lipidowych: dialdehyd malonowy (MDA) i ox-LDL oraz
markery sercowe (m.in. troponiny), markery stanu zapalnego i przeciwzapalne.
Oferty zawierające:
1. cenę ogółem netto wyrażoną w polskich złotych;
2. dane teleadresowe wykonawcy;
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 marca 2013 roku,
4. termin wykonania nie później niż do 30 września 2013 r.
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
biuro@skotansa.pl do dnia 19 marca r. do godz. 14.00.
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.
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O wyborze najkorzystniejszej
w przedmiotowej procedurze.
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Marek Pawełczak,
Prezes Zarządu
SKOTAN S.A.
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