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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenia badań z zakresu możliwości wykorzystania drożdży Yarrowia lipolytica
zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 w żywieniu krów mlecznych i
cieląt w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z NCBiR Nr INNOTECHK1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "INNOTECH"
w ścieżce programowej IN-TECH.
Zamawiający SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej, z dniem 13 października 2014
roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia badań z
zakresu możliwości wykorzystania drożdży Yarrowia lipolytica zawierających selenometioninę,
selenocystynę oraz witaminę B12 na wyniki odchowu cieląt.
1. Przedmiot zamówienia:
1. Doświadczenie żywieniowe określjące wpływ drożdży Yarrowia lipolytica zawierających
selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 na odchów cieląt.
Zwierzęta: 30 cieląt .
Analizowane wskaźniki:
a. masa ciała cieląt w dniu 1, 14, 28, 42, 56,
b. przyrosty masy ciała,
c.

spożycie paszy (mieszanka starter) codziennie, indywidualnie,

d. współczynnik wykorzystania paszy,
e. stan zdrowia,
f.

konsystencja kału

g. wskaźniki krwi (kwas β-hydroksymasłowy, IGF – I) - 28, 50 dzień.
2. Doświadczenie żywieniowe określające wpływ drożdży Yarrowia lipolytica zawierających
selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 na odchów cieląt Zwierzęta: 40 cieląt.
Analizowane wskaźniki:
a. masa ciała cieląt w dniu 3, 14, 28, 42,
b. przyrosty masy ciała,
c.

spożycie paszy (mieszanka starter) codziennie,

d. współczynnik wykorzystania paszy,
e. wskaźniki zoometryczne (długość ciała, wysokość w kłębie, obwód klatki piersiowej,
szerokość bioder 3, 14, 28, 42 dzień,
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f.

stan zdrowia,

g. wskaźniki krwi (białko całkowite, glukoza cholesterol, BUN, BHBA, NEFA, amyloid A,
haptoglobina) - 24-48 h, 14, 28, 42 dzień,
h. konsystencja kału (biegunki),
i.

parazytologia, liczba jaj/5g kału 3 i 56 dzień,

j.

analiza kału (pH, NH3, bakterie kwasu mlekowego, E. coli, Closridium perfringens,
ogólna liczba bakterii) 3 i 56 dzień,

k. analiza płynu żwacza (LKT, pH, NH3, ogólna liczba bakterii, ogólna liczba pierwotniaków
z grupy Holotricha i Entodinomorpha, liczba bakterii kwasu mlekowego, E. coli,
Clostridium perfringens, Enterobacteriaceae, bakterie amylolityczne – M. elsdenii.
3. Sporządzenie raportu końcowego z wykonanych badań, analiza statystyczna oraz interpretacja
uzyskanych wyników Wszelkie prawa do wyników badań zostaną przekazane Zamawiającemu.
2. Sposób składania ofert:
Oferty zawierające:
1. cenę ogółem netto wyrażoną w PLN zawierającą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych,
2. dane teleadresowe Oferenta,
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 października 2014 roku,
4. termin realizacji zamówienia,
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 21.10.2014 roku.

3. Kryteria oceny:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Waga [%]
Cena oferty
60
Termin realizacji zamówienia
40
Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 60
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
60 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma najniższa oferowana cena
Kryterium nr 2 – termin realizacji zamówienia
Maksymalną liczbę punktów 40 otrzyma oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia.
Łącznie najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4. 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.
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5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty bez
podania przyczyny.

Marek Pawełczak
Prezes Zarządu SKOTAN S.A.
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