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POIG/ZO/10/01.04.00-24-132/11

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia
lipolytica” na podstawie Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr POIG.01.04.00-24132/11, 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. 41-506 Chorzów ul. Dyrekcyjna 6 z dniem 18 września 2015r. ogłasza wszczęcie
procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem infrastruktury techniczno-technologicznej wyposażonej w
linie technologiczne, laboratoria, przeznaczone do przeprowadzania optymalizacji procesu produkcji
w skali półtechnicznej suplementów diety dla ludzi na bazie drożdży Yarrowia lipolytica.
1.1. Niezbędne wyposażenie:
A. Sterylizator lub pasteryzator lub inne urządzenie tego typu umożliwiające sterylizację surowców
do procesu o wydajności nie mniej niż 250 dm3/h oraz objętość roboczą minimum 30 dm3,
B. Moduł umożliwiający ciągłe dozowanie surowca płynnego do procesu ,
C. Bioreaktor wyposażony w mieszadło, posiadający możliwość utrzymania temperatury na
poziomie 30°C, napowietrzania brzeczki hodowlanej oraz możliwość przeprowadzenia pomiaru
odczynu środowiska (pH) o objętości nie mniejszej niż 300 dm3,
D. Wirówka separacyjna o wydajności nie mniejszej niż 250 dm3/h oraz prędkości obrotowej 11800
obr./min lub inne urządzenie tego typu umożliwiające separację biomasy drożdżowej Yarrowia
lipolytica,
E. Suszarnia rozpyłowa (wyposażona w dysk rozpyłowy o prędkości obrotowej do 30 500 rpm,
młotek pneumatyczny) lub inne urządzenie tego typu umożliwiające wysuszenie biomasy o
wydajności 20 dm3/h lub większej,
F. Mieszalnik bębnowy o objętości roboczej do 70 dm3,
G. Dostęp do przynajmniej 2 zbiorników o objętości nie mniej niż 300 dm3 umożliwiających
zmagazynowanie odcieku oraz gęstwy z czego przynajmniej jeden posiadał będzie możliwość
regulacji temperatury,

Strona 1

H. Moduł laboratoryjny umożliwiający pomiar podstawowych parametrów procesu m.in. przyrostu
suchej masy oraz wilgotności,
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1.2. Pozostałe elementy przedmiotu zapytania:


Zapewnienie dostępu do chłodni w celu przechowania surowca lub półproduktów



Zapewnienie utrzymania linii zgodnie ze standardami GMP i GHP,

2. Przewidywany termin wynajmu: październik - listopad 2015 r., przy czym Zamawiający planuje
cykliczne zamówienia na kilkudniowe okresy wynajmu infrastruktury w celu przeprowadzenia
niezbędnych prób;
3. Opis procesu produkcyjnego:
3.1. Proces polega na namnożeniu biomasy drożdżowej Yarrowia lipolytica w obecności soli
suplementujących danych pierwiastek. Hodowla odbywa się w temperaturze 30°C, warunkach tlenowych
oraz lekko kwaśnym odczynie środowiska.
Po zakończeniu hodowli i wykorzystaniu składników pokarmowych pożywki biomasa jest separowana
(np. za pomocą technik wirowania). Uzyskana gęstwa komórkowa drożdży Yarrowia lipolytica następnie
poddana zostanie suszeniu do zawartości wody poniżej 8% wilgotności.
Tak wysuszona i wzbogacona biomasa drożdży Yarrowia lipolytica poddana zostanie mieszaniu z
niezbędnymi składnikami dodatkowymi do formulacji (etap formulacji nie jest przedmiotem niniejszej
procedury) gotowych preparatów będących opracowywanymi suplementami diety na bazie biomasy
drożdży Yarrowia lipolytica.
3.2. Dostawy surowca do instalacji po stronie Zamawiającego.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferty zawierające:
a) cenę netto ogółem (PLN) za 1 dobę najmu infrastruktury obejmującej elementy określone w
punkcie 1.
b) oświadczenie o dostępności wymaganej infrastruktury w terminie wskazanym w punkcie 2.
c) dane teleadresowe Oferenta;
d) datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 października 2015 roku;
prosimy dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej na adres siedziby SKOTAN S.A.,
ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów do dnia 24 września 2015 r. do godz. 16.00.
5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
Nazwa kryterium:

Waga [%]

Cena oferty

100

P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
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Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: P1 = (Cn/Cr) x 100, gdzie:
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Cr – cena rozpatrywanej oferty
100 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena
6. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w biurze Spółki w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu ogólnodostępnym.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w
przedmiotowej procedurze.
8. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Marek Pawełczak,
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Prezes Zarządu SKOTAN S.A.
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