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
Katowice, 24 marca 2014 r.

nr ref. POIG/ZO/3/01.04.00-24-132/11

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. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 z dniem 24 marca 2014 r. ogłasza wszczęcie
procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Przedmiotem zamówienia są badania w zakresie oddziaływania suplementów diety bazujących na
drożdżach Yarrowia lipolytica na proces mineralizacji tkanki kostnej pod kątem osteoporozy,
składające się z następujących elementów:
a) Wstępna ekstrakcja frakcji z Yarrowia lipolytica w celu otrzymania aktywnej/-ych biologicznie
ekstraktów. Wstępna analiza składu;
b) Frakcjonowanie ekstraktów, izolacja i identyfikacja związków biologicznie czynnych w celu
wykorzystania ich do badań aktywności biologicznych;
c) Badania aktywności ekstraktów na proces mineralizacji kości i stymulację osteoblastów in vitro w
celu wyróżnienia frakcji, które pobudzają proliferację osteoblastów in vitro oraz wyboru frakcji o
największym potencjale do badań na modelu zwierzęcym.;
d) Badania in vivo na modelu zwierzęcym w celu wyznaczenia frakcji lub grupy frakcji przynoszącej
wymierne korzyści w tym, określenie stopnia wpływu frakcji na gęstość kości;
e) Optymalizacja pozyskiwania frakcji aktywnej w celu wyznaczenia idealnych warunków do
otrzymywania związku/-ów aktywnych z Y. lipolytica;
f)

Formulacja preparatu - badania farmakokinetyczne, w celu opracowania postaci nutraceutyku
oraz określenia jego kluczowych parametrów, jak np. stopień rozpuszczalności w wodzie/ w soku
trawiennym, podstawowe parametry farmakokinetyczne takie jak AUC, Tmax, T1/2, Cmax.

2. Wykonawca będzie zobligowany do złożenia raportu z przeprowadzonych badań, zawierającego
wszystkie elementy wyszczególnione w pkt. 1.
3. Termin realizacji: do 30 kwietnia 2015 r.
4. Oferty zawierające:

Skotan SA
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. +48 32 60 30 630
fax +48 32 60 30 620

Skotan SA (biuro w Warszawie)
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel. +48 22 658 66 69
fax +48 22 658 63 25

NIP 548-007-69-67
REGON 070629344
KRS 0000031886
PBP Bank S.A., nr rachunku: 36 1870 0006 0000 0525 0111 0020
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy, wartość kapitału akcyjnego 65 880 000 PLN
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a) cenę netto ogółem wyrażoną w polskich złotych za wszystkie badania wyszczególnione w pkt. 1.
b) dane teleadresowe Oferenta;
c) datę ważności oferty co najmniej do dnia 30 kwietnia 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 31.03.2014 roku do
godz. 12.00.
5. Pytania w formie pisemnej prosimy kierować na adres: biuro@skotansa.pl najpóźniej do dnia
27.03.2014 r., podając w tytule numer referencyjny zapytania ofertowego
6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
Nazwa kryterium:

Waga [%]

Cena oferty

100

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
7. 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.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze.
9. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Marek Pawełczak,
Prezes Zarządu SKOTAN S.A.
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