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Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 
50 000 zł netto dot. usługi badawczo-rozwojowej nr ZO/1/11/15. 

 
Rodzaj zamówienia: usługa 
 
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

 LipoTech sp. z o. o. 
 Ul. Batorego 25 
 31-135 Kraków 
 NIP: 6762473332 
 KRS: 0000500276 
 Tel: +48603480744 
 E-mail: biuro@lipotech.pl 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:  
Przeprowadzenie porównawczych badań przedwdrożeniowych dotyczących jakości wyrobów 
medycznych linii LipoMist Advanced (krople do oczu, spray na powieki) w modelowych układach 
in vivo. 

Efektem realizacji usługi jest: 
- Przeprowadzenie testów porównawczych in vivo wyrobów linii LipoMist Advanced vs wybrane 

produkty rynkowe (łącznie 5 produktów) w zakresie efektywności działania z wykorzystaniem 
modelu mysiego; 

- Opracowanie modelu syndromu suchego oka (DES) w modelu mysim; 
- Przeprowadzenie testów porównawczych in vivo wyrobów linii LipoMist Advanced vs wybrane 

produkty rynkowe (łącznie 5 produktów) w zakresie efektywności działania z wykorzystaniem 
modelu mysiego syndromu suchego oka (DES); 

- Przeprowadzenie testów porównawczych in vivo wyrobów linii LipoMist Advanced vs wybrane 
produkty rynkowe (łącznie 5 produktów) w zakresie potencjału drażniącego z wykorzystaniem 
modelu mysiego; 

- Przeprowadzenie testów porównawczych in vivo wyrobów linii LipoMist Advanced vs wybrane 
produkty rynkowe (łącznie 5 produktów) w zakresie potencjału drażniącego z wykorzystaniem 
modelu mysiego syndromu suchego oka (DES); 

- Sporządzenie raportu z realizacji usługi. 

 Wykonawca w ramach realizacji usługi dostarczy: 
- Szczegółowy plan badań, uwzględniający metodologię badań, stosowane statystyki, kryteria 

akceptacji; 
- Zestaw procedur badawczych; 
- Dane rzeczywiste z urządzeń pomiarowych, wszystkich pomiarów bezpośrednich oraz 

kontrolnych; 
- Odnośniki literaturowe do danych źródłowych oraz wymogów formalnych; 
- Dokumentację fotograficzną krytycznych etapów doświadczeń; 
- Raporty cząstkowe z wykonanej usługi; 
- Raport końcowy z wykonanej usługi. 

2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

2.3) Termin realizacji zamówienia:  
6 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż 31.09.2016 r. 

 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

3.1) Potencjał Wykonawcy do wykonania usługi: 
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1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe, w szczególności: 
Koordynator badania – 1 osoba posiadająca min. tytuł doktora z zakresu nauk medycznych, 
farmacji, weterynarii lub nauk pokrewnych o udokumentowanym doświadczeniu w zakresie 
badań in vivo na zwierzętach (min. 3 publikacje z listy filadelfijskiej) oraz doświadczeniu w 
procedurach uzyskiwania zgody komisji bioetycznej na badania z udziałem zwierząt 

2. Dysponowanie zasobami technicznymi umożliwiającymi realizację zlecenia, w szczególności: 
- Infrastrukturą do hodowli małych zwierząt w warunkach laboratoryjnych; 
- Procedurami hodowli, monitorowania stanu zwierząt i ich utylizacji po zakończonym badaniu. 

Weryfikacja poprzez: 
Weryfikacja CV koordynatora badania po stronie Wykonawcy. 
Weryfikacja zasobów technicznych przedstawionych przez Wykonawcę pod kątem wymagań 
zamówienia i wykonalności zlecenia. 
Weryfikacja listy procedur wewnętrznych Wykonawcy. 

 
4. KRYTERIA OCENY OFERT 

4.1) Najniższa cena: Waga: 90% 

4.2) Potencjał Wykonawcy do wykonania usługi 
4.2.1) Waga: 5% 
4.2.2) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty: 

jeden punkt procentowy za każdą dodatkową publikację z dziedziny ponad 
minimum wymagane, zdefiniowane w punkcie 3.1, maksymalnie 5 punktów 
procentowych. 

4.3) inne kryteria: Uszczegółowienie metodologii badawczej 
4.3.1) Waga 5% 
4.3.2) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty: 
jeden punkt procentowy za każdy parametr weryfikowany w trakcie 
prowadzonych badań,  maksymalnie 5 punktów procentowych. 

 
5. ZMIANA UMOWY  

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za 
wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca 
danych adresowych stron umowy). 
 
6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: 

www.lipotech.pl 
 
7. FORMA SKŁADANIA OFERT: 

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. 
 
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Miejsce i termin: 

Oferty należy przesyłać na adres: 
LipoTech sp. z o. o. 
ul. Batorego 25 
31-135 Kraków 
z dopiskiem „Oferta dot zapytania ofertowego nr ZO/1/11/15” 
w terminie do 20.11.2015 r. do godziny 12. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.  
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (okres obowiązywania oferty nie mniej niż 3 miesiące): 

Okres w dniach: 180 dni, tj. nie krócej niż do 20.05.2016 r. 
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa 
Małopolskiego. 
 
10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie 
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 
11. INFORMACJE DODATKOWE: 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu 
Województwa Małopolskiego. 
 
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

dr inż. Tomasz Borowik 
e-mail: biuro@lipotech.pl 
tel: +48602380744 

 
 
 
 
 
 
 
 12.11.2015 r.     Tomasz Borowik 

……………………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


