Białystok, dnia 07.09.2018 roku

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych „BIOLAMED” Sp. z o. o.
ul. Przejazd 2A lok. 107
15-430 Białystok

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
USŁUGI RECENZOWANIA WYNIKÓW PROWADZONYCH PRAC B+R
w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie zaplecza B+R oraz przeprowadzenie prac B+R
ukierunkowanych na wdrożenie rodziny produktów medycznych przyspieszających gojenie ran, w tym
powstających w przebiegu cukrzycy” w ramach Poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (dalej Projekt)

Szanowni Państwo,
Zamawiający Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o
udzielnie zamówienia obejmującego recenzowanie wyników prowadzonych prac badawczorozwojowych i w związku z tym zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu do
złożenia wstępnych ofert cenowych.
Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia i nie
stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu
publicznym i służy wyłącznie ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia.
Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,
niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W załączeniu przekazujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z formularzem szacowania
wartości zamówienia.

Agnieszka Zakrzeska

Wykaz załączników:
1)
2)

Zapytanie ofertowe
Formularz szacowania wartości zamówienia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia wstępnych ofert cenowych na wykonanie usługi
recenzowania realizowanych prac B+R

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (z adresem: ul. Przejazd 2A lok. 107, 15-430
Białystok), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000697347, NIP 9662115497, REGON 368394672
2. Rodzaj zamówienia
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – 73100000-3 Usługi
badawcze i eksperymentalno-rozwojowe; 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i
rozwoju
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług recenzowania wyników prowadzonych w
Projekcie prac badawczych. Ocenie recenzenta podlegać będą przede wszystkim Raporty
częściowe i końcowy z wyników prowadzonych prac B+R. Recenzja zawierać będzie: ogólną
rekomendację, ocenę poszczególnych aspektów prowadzonych badań, listę koniecznych i
sugerowanych zmian, ocenę poprawności merytorycznej założeń i sposobu realizacji badań, ocenę
poprawności merytorycznej metodyki badań, znaczenie praktyczne wyników.
Projekt obejmuje 8 etapów prac B+R, w których przewidziano wykonanie recenzji
przeprowadzonych prac B+R oraz uzyskanych wyników. Każdy z ośmiu etapów będzie stanowił
odrębną część przedmiotu zamówienia.
Liczba godzin w ramach jednej części zamówienia wynosi 40 godzin.
4. Wymagania stawiane kandydatom
Minimalne wymagania stawiane kandydatom na recenzentów badań:
−

wykształcenie wyższe, stopień naukowy co najmniej doktora nauk przyrodniczych
(mikrobiologia, biochemia, biologia molekularna, biotechnologia, farmacja, inne pokrewne);

−

doświadczenie naukowe w zakresie recenzowania badań, prac naukowych, projektów B+R;

−

doświadczenie w zakresie prowadzenia prac B+R;

−

dodatkowym atutem będzie doświadczenie w komercjalizacji i wdrażaniu wyników prac B+R
do praktyki gospodarczej.

5. Planowany termin realizacji zamówienia:
Projekt realizowany będzie w okresie 32 miesięcy, tj. od dnia 01.11.2018 do 30.06.2021 r.
Termin wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia będzie wynosił co najmniej 1
miesiąc, w zależności od czasu trwania danego etapu.
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Uwaga: Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie.
6. Sposób przygotowania wstępnej oferty cenowej:
1) Prosimy o sporządzenie wyceny na Formularzu szacowania wartości zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
2) Cena podana w wycenie powinna zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie
koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących
przepisów i dotyczy zarówno Oferenta jak i Zamawiającego (tj. wynagrodzenie brutto oraz
narzut pracodawcy na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
7. Miejsce składania ofert:
1) Wycenę prosimy złożyć do dnia 19.09.2018 osobiście lub drogą pocztową na adres Instytut
Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED sp. z o.o. ul. Przejazd 2 A lok 107 15-430
Białystok lub e-mailem na adres: biolamed@onet.pl
8. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:
Agnieszka Zakrzeska tel. 792325111
Białystok, dnia 07.09.2018

Agnieszka Zakrzeska

Uwaga:
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i służy
wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia wstępnych ofert cenowych na wykonanie usługi
recenzowania realizowanych prac B+R
FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Nazwa Oferenta:
Adres:
Adres e-mail (do kontaktów z
Zamawiającym):

1. OFEROWANA CENA za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania
ofertowego wynosi:

Stawka za 1
roboczogodzinę
brutto

Ilość
godzin w
etapie prac
B+R

Wynagrodzenie
za usługi
wykonane w
każdym etapie
prac B+R

kol. 1

kol. 2

kol. 3
(kol. 1 x kol. 2)

Cena za wykonanie
recenzji

____________, dnia ___________ 2018 r.

40

Ilość
etapów

Łączna
wartość
zamówienia

kol. 4

kol. 5
(kol. 3 x kol.
4)

8

___________________________________
podpis Oferenta
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