ZAMAWIAJĄCY:

Poznań, dnia 10.06.2016

Biofarm sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13,
60-198 Poznań
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie prac badawczych pn „Badanie z zastosowaniem symulatora przewodu
pokarmowego, polegające na sprawdzeniu uwalniania substancji czynnej z produktu leczniczego w
warunkach in vitro”.

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zdefiniowanej w rozdziale
2.9.1 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kosztów kwalifikowalności kosztów objętych
dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiących
Załącznik do Uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia
2015r.
(Wybór Wykonawcy usługi dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu)
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowych
wyrobów (kod CPV – 73100000-3) w projekcie pt. „Wdrożenie innowacyjnych metod oceny
uwalniania i absorpcji leków w przewodzie pokarmowym”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w projekcie polegające
na przeprowadzeniu badania trzech preparatów w postaci doustnej o zmodyfikowanym
uwalnianiu: Trazodon, Lit przy pomocy symulatora przewodu pokarmowego zawierającego
następujące cechy:
 symulacja fizjologicznie małych ilości (<50 ml) cieczy w postaci farmaceutycznej
stykającej się podczas testu uwalniania,
 symulacja zmiany składu i właściwości fizykochemicznych mediów,
 symulacja zmiany temperatury.
W urządzeniu, w sposób towarzyszący mają być zastosowane inne metody pomiarowe i
technologie.
Skonfigurowany i zainstalowany powinien zostać automatyczny system do przygotowania i
kondycjonowania mediów przy pomocy powszechnie dostępnych w handlu składników. W
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kluczowym etapie urządzenie wyposażone ma zostać w kamery endoskopowe, czujniki do
pomiaru pH i błon przenikalności oraz membran do dializy.
Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w
zakresie i terminach odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu badania. Z uwagi
na założone przez zamawiającego parametry funkcjonalne i użytkowe realizacja prac B+R
powinna obejmować:
Nr
zadania
1.

2.

Opis prac
ETAP I – Budowa i optymalizacja modelu testowego stress test device
Optymalizacja i wypracowanie procedur testowych do symulacji pasażu
żołądkowo-jelitowego w warunkach na czczo oraz po posiłku z użyciem
biorelevant stress test device. Urządzenie realistycznie symulować ma pasaż
żołądkowo-jelitowy ze szczególnym uwzględnieniem:
- przerwanego kontaktu postaci leku z faza wodną,
- hydrodynamicznych warunków transportu podczas przejścia w przewodzie
pokarmowym,
- symulacji ciśnienia generowanego przez motylike przewodu pokarmowego.
symulacja fizjologicznie małych ilości (<50 ml) cieczy w postaci
farmaceutycznej stykającej się podczas testu uwalniania
symulacja zmiany składu i właściwości fizykochemicznych mediów
symulacja zmiany temperatury
- symulacji procesów wchłaniania
Rozwój i walidacja metod analitycznych do oznaczania wybranych substancji z
zastosowaniem metod HPLC oraz UV VIS.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do
przeprowadzenia stażu dla 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
 jednego pracownika Dział Badawczo-Rozwojowego Biofarm sp. z o.o.,
 jednego pracownika naukowego wskazanego przez Partnera projektu – Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Celem stażu będzie przeprowadzenie badan, prace praktyczne szkolenie na sprzęcie oraz
rozwój nowych produktów.
Koszty przeprowadzenia stażu zostaną pokryte przez Zamawiającego.

III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maksymalny okres realizacji usługi badawczej: do 6 miesięcy.
Podane wyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające
realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie
uzyska akceptacji wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na
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realizację przedsięwzięcia. Zamawiający usługi badawczej po każdym z etapów dokona
protokolarnego odbioru rezultatów projektu.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA FORMALNE
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria:

1. Wykonawca usługi badawczej posiada doświadczenie w projektach B+R związanych
z przedmiotem niniejszego zamówienia, realizowanych w latach 2012-2016.
2. Wykonawca usługi badawczej posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi
badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu
badawczego, w tym 1 osobę z tytułem prof. nauk farmaceutycznych, 2 osoby z tytułem dr
nauk farmaceutycznych.
3. Wykonawca usługi badawczej posiada potencjał techniczny do wykonania usługi
badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej
oraz innych zasobów materialnych, w tym co najmniej:






Spektorskop UV/Vis,
Spektroskop fluorescencyjny,
Aparat HPLC,
urządzenie do symulowania motyliki przewodu pokarmowego (stress test device),
aparat do badania uwalniania substancji czynnej z postaci leku w pasażu żołądkowym
(dissolution device)

4. Wykonawca usługi nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 5 % 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.
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia
negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży
termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim
potencjalnym oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla
nich wiążące.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania
przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów i/lub wyjaśnień.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w ciągu 3 dni od terminu zakończenia naboru
ofert. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
6. W przypadku dokonania wyboru oferenta w ciągu 3 dni od terminu zakończenia naboru
ofert Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy współpracy w
zakresie wykonania usługi będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację
projektu w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020 rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez
Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym 2014-2020. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma
prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym oferentem.
7. Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczalne w zakresie zmiany
terminów realizacji usługi badawczej pod następującymi warunkami:
- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
- gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest
niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu
zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
- niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o następujące kryteria oceny:
Kryterium 1:
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Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia dla zadań (wskazana w części III.
FORMULARZA OFERTOWEGO). Waga kryterium 70%. Sposób wyliczenia punktów:
Najniższa cena netto spośród badanych ofert
WYNIK = -------------------------------------------------------------- x 70 pkt.
Cena netto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 70
Kryterium 2:
Doświadczenie Oferenta wyrażone liczbą projektów B+R, w których uczestniczył Oferent w
latach 2012-2016. Waga kryterium 30%.
Sposób wyliczenia punktów:

Liczba projektów B+R oferty badanej
WYNIK = ---------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
Największa liczba projektów B+R spośród badanych ofert
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 30.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w części VI.
FORMULARZA OFERTOWEGO.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100.
VII. SPOSÓB WYBORU OFERT
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione
w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie.
Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (w tym kryteriów formalnych) zostaną
odrzucone.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie za kryteria przyjęte
w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej uzupełniając wszystkie
wymagane informacje.
2. Termin ważności oferty powinien wynosić co najmniej 7 miesięcy od dnia jej złożenia.
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3. Ceny wskazane w ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi
w szczególności: wynagrodzeń zespołu badawczego i technicznego, aparatury, materiałów
i przedmiotów nietrwałych, koszty podróży oraz kosztów pośrednich.
4. Do oferty powinien zostać dołączony dokument „Załącznik nr 1 do oferty” określający
szczegółowy zakres i wycenę oferowanej usługi będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
5. Oferta wraz z załącznikiem muszą być opieczętowane i podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie
niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Jarosław Pieczuro; tel.: 507 006 057, e-mail:
jaroslaw.pieczuro@biofarm.pl
XI. WARUNKI SZCZEGÓLNE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem
„Oferta – badania na symulatorze przewodu pokarmowego”, w terminie do dnia 17.06.2016
roku, do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub pocztą tradycyjną lub
pocztą elektroniczną na adres:
Biofarm sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13,
60-198 Poznań
jaroslaw.pieczuro@biofarm.pl
2. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego
3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Oferenci, którzy złożyli
w wymaganym terminie ofertę.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez jej otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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