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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Określenie wpływu estrów etylowych wyższych wielo nienasyconych roślinnych kwasów
tłuszczowych z grupy omega-3 i omega-6 na funkcjonowanie organizmu ludzi i zwierząt”
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 14 grudnia 2012 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
”Określenie wpływu estrów etylowych wyższych wielo nienasyconych roślinnych kwasów tłuszczowych
z grupy omega-3 i omega-6 na funkcjonowanie organizmu ludzi i zwierząt”
Przedmiot zamówienia:
Określenie możliwego wpływu otrzymanego w wyniku prac badawczych nutraceutyku – ester etylowy
WNKT z grupy omega-3 i omega-6 na funkcjonowanie organizmu ludzi i zwierząt.
Przeprowadzone ekspertyzy powinny dotyczyć w głównej mierze analitycznego planu i kosztorysów
specyficznych badań niezbędnych dla potwierdzenia przydatności nutraceutyku w profilaktyce /
zapobieganiu grupach ryzyka / wsparciu terapii farmakologicznych w obszarach potencjalnego wpływu
nutraceutyku na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Schorzenia układu ruchu
Choroby niedokrwienne
Choroby nowotworowe
Cukrzycę
Stwardnienie rozsiane
Schorzenia związane ze starzeniem się organizmu
Choroby przewodu pokarmowego
Wpływu na rozwój i funkcjonowanie mózgu
Choroby sercowo-naczyniowe
Inne

Oferty zawierające:
1. cenę wyrażoną w polskich złotych
2. dane teleadresowe wykonawcy
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 31.12. 2012 roku,
4. termin wykonania do 31 stycznia 2013 roku
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
wojciech.kwasniak@skotansa.pl do dnia 21.12.2012 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
2. Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych opracowań

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.
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