Projekt „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

www.skotansa.pl
Chorzów, dnia 13 listopada 2014 r.
nr ref. POIG/ZO/4/01.04.00-24-132/11

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 13 listopada 2014 r. ogłasza wszczęcie
procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej instalacji
eksperymentalnej do produkcji suplementów diety ludzkiej na bazie drożdży Yarrowia lipolytica.
Dokumentacja musi zawierać następujące elementy:
a) Dokumentację procesową z uwzględnieniem założeń procesowych oraz podziałem na moduły
eksperymentalnej linii technologicznej do produkcji suplementów diety ludzkiej na bazie drożdży Yarrowia
lipolytica.
b) Projekt eksperymentalnej instalacji do produkcji suplementów diety ludzkiej na bazie drożdży Yarrowia
lipolytica o wydajności do 600 ton rocznie zawierający diagram PFD, schemat P&ID, modelu 3D oraz
pełną dokumentację techniczną z uwzględnieniem szczegółowej specyfikacji oraz opisu technicznego
poszczególnych urządzeń i konstrukcji linii eksperymentalnej w skali półtechnicznej. Projekt powinien
obejmować następujące moduły procesu:


moduł obróbki surowców (zbiorniki, system pomp i rurociągów)



moduł produkcji na mokro (zbiorniki, bioreaktory, konstrukcje stalowe pomostów, sprężarka,
system chłodzenia, system myjący, system pomp i rurek przesyłowych, wirówka)



moduł produkcji suchych specyfików,



moduł obróbki końcowej i formulacji (linia do tworzenia proszku, linia do tworzenia kapsułek,
systemy pakowania)



moduł laboratoryjny (laboratorium mikrobiologiczne, laboratorium kontroli międzyoperacyjnej)

c) Pełną dokumentację elektryczną wraz ze schematami, algorytmami sterowania oraz programem
sterowania i oprogramowaniem panelu operatorskiego eksperymentalnej linii technologicznej do produkcji
suplementów diety ludzkiej na bazie drożdży Yarrowia lipolytica.
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d) Dokumentację uwzględniającą analizy ryzyka. Wytyczne użytkowania i rozruchu oraz dokumentację
serwisową eksperymentalnej linii technologicznej do produkcji suplementów diety ludzkiej na bazie
drożdży Yarrowia lipolytica.
Instalacja eksperymentalna do produkcji suplementów diety na bazie drożdży Yarrowia lipolytica o
wydajności do 600 ton rocznie będzie posadowiona w Czechowicach-Dziedzicach.
Suplementy diety ludzkiej oparte na bazie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica, będące produktem
planowanej instalacji, będą uzyskiwane z wykorzystaniem jako surowców biologicznych odpadów
poprodukcyjnych.
Pracę eksperymentalnej linii do wytwarzania suplementów diety ludzkiej rozpoczynać będzie etap
wstępnego namnażania biomasy drożdży Yarrowia lipolytica w warunkach laboratoryjnych. Następnie
wstępnie namnożone inokulum kierowane będzie przez szereg fermentorów w celu uzyskania jak
najwyższej biomasy komórkowej, która skierowana zostanie do produkcji właściwej i suplementacji
wybranymi składnikami aktywnymi. Zbiorniki produkcyjne powinny umożliwiać utrzymanie temperatury na
poziomie 30°C, zapewniać możliwość mieszania oraz cyrkulacji, kontrolę i korektę pH oraz poziomu
natlenienia. Wzbogacona biomasa o składniki aktywne po procesie produkcji kierowana będzie do
zbiornika buforowego i następnie do etapu separacji komórek drożdży Yarrowia lipolytica.
Odseparowana biomasa komórkowa poddana zostanie procesowi suszenia a następnie formulacji
gotowych suplementów diety ludzkiej na bazie drożdży Yarrowia lipolytica do postaci kapsułek oraz
saszetek. Cały proces przedstawiony został na schemacie blokowym na Rysunku 1.
Strefa przygotowania surowców

Strefa przygotowania inokulum

Strefa produkcji i suplementacji

Strefa separacji i suszenia biomasy

Strefa przygotowania kapsułek
Badania kontrolne
kapsułek

Badania kontrolne
biomasy

Strefa przygotowania saszetek

Strefa pakowania produktów
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saszetek

Badania kontrolne
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Rysunek 1.Schemat blokowy eksperymentalnej linii technologicznej do produkcji suplementów diety ludzkiej na bazie
drożdży Yarrowia lipolytica
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Zamawiający przekaże Wykonawcy dotychczasowe wyniki badań oraz listę niezbędnych procesów, które
muszą zostać ujęte w przedmiotowej dokumentacji techniczno-technologicznej.
2. Termin realizacji i złożenia dokumentacji: do 31 stycznia 2015 r.
3. Oferty zawierające:
a) cenę netto ogółem wyrażoną w polskich złotych;
b) dokumentację potwierdzającą doświadczenie w pełnieniu funkcji wykonawcy kompletnych
instalacji biotechnologicznych;
c) dane teleadresowe Oferenta;
d) datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 grudnia 2014 roku;
prosimy dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej na adres biura SKOTAN S.A., ul. Dyrekcyjna
6, 41-506 Chorzów, oraz drogą elektroniczną na adres biuro@skotansa.pl do dnia 20 listopada 2014 roku
do godz. 12.00.
4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
Nazwa kryterium:

Waga [%]

1. Cena oferty

70%

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 70 otrzyma najniższa oferowana cena.
2. Doświadczenie oferenta

30%

Doświadczenie Oferenta w przedmiocie zamówienia w ramach kryterium nr 2 przedstawione w ofercie
będzie oceniane w oparciu o następujące parametry:
a) pełnienie funkcji wykonawcy kompletnych instalacji biotechnologicznych o łącznej wartości do
10.000.000,00 zł netto: max pkt. 15;
b) pełnienie funkcji wykonawcy kompletnych instalacji biotechnologicznych o łącznej wartości powyżej
10.000.000,00 zł netto: max pkt. 30;
Punktacja zostanie przyznana na podstawie dokumentacji wspomnianej w pkt 3 b) Oferenci muszą
przedłożyć kopie dokumentów wskazujących zakres i wartość dotychczas realizowanych instalacji.
Maksymalną łączną liczbę 100 punktów otrzyma najlepiej oceniona oferta.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu
ogólnodostępnym.
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6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze.
7. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Marek Pawełczak,
Prezes Zarządu SKOTAN S.A.
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