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WARUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dokumentacja na potrzeby wyboru instytucji naukowej/jednostki badawczo rozwojowej w/z 

Konkursem I programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle 

wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu dla projektu 

badawczo-rozwojowego pt. „Nutraceutyk likopenowy ograniczający stres oksydacyjny 

indukowany chemioterapią” pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:  

a) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmiany 

innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego;  

 

b) wydłużenie okresu realizacji umowy:  

• z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

• w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy w wyniku 

napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i 

niezależnych od niego (np. siła wyższa, klęska żywiołowa, zmiany społeczne);  

• w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy;  

• w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 

zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do 

których Zamawiający zostanie zobowiązany;  

 

c) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia/umowy lub 

świadczenia stron;  

 

d) zmiany w Umowie lub jej rozwiązanie mogą wystąpić kiedy podczas prowadzonych 

badań wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie założeń 

początkowych;  

 

e) umowa może zostać zmieniona w którymkolwiek przypadku, o którym mowa w 

podrozdziale 6.5.2 pkt 20) lit. a) – e) Wytycznych;  

 

f) jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że sposób realizacji Przedmiotu Umowy lub 

sam Przedmiot Umowy musi zostać zmieniony z obiektywnych przyczyn technicznych 

lub ekonomicznych, zaś brak zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie 

zagrażał brakiem możliwości jego efektywnego wykorzystania w Projekcie, Strony 

mogą zmienić sposób realizacji Umowy, jak i Przedmiot Umowy. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 
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Części zamówienia 

Część 1 

Wybór instytucji naukowej/jednostki badawczo-rozwojowej – faza badań przemysłowych 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe       NIE 

Przedmioty zamówienia 

Usługa - Usługi badawcze 

Opis 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań epigenetycznych, które będą miały na celu 

wykazanie bądź nie senolitycznym właściwościom substancji z grupy karotenoidów - likopenu 

(polegających na usuwaniu komórek w stanie senestencji poprzez indukcję apoptozy poprzez 

analizę poziomu markerów epigenetycznych). 

Wykonawca powinien wykonać badania wpływu zmian poziomu markerów epigenetycznych 

na mechanizmy kontroli ekspresji genów. 

Ilość materiału biologicznego: 4-5 pobrań w okresie badań klinicznych (28 m-cy) od pacjenta 

z rakiem piersi.  

Grupa badawcza: 80 osób - możliwe rozszerzenia do 120 osób dla wystąpienia zgonów w 

grupie. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie monitorowanie efektów działania diety likopenowej u 

ludzi poprzez ilościowe oznaczanie poziomu metylacji (m5C) i utleniania (8-oxo-dG) w DNA 

krwi obwodowej pacjentów, w tym opracowanie i uzasadnienie procedury badawczej. 

Forma współpracy: umowa cywilno-prawna o świadczenie usług badawczych. 

  

Rozliczenie: na podstawie zrealizowanych prac badawczych i osiągniętych wskaźników 

rezultatu w/z zadaniem zgodnie z Raportem badawczym. 

 

Kontekst badawczy: do wglądu po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.  

 

Czas realizacji zamówienia: 28 miesięcy zależny od HRM projektu.  

 

Termin upublicznienia oferty: 19-10-2022 

Termin składania ofert: 20-10-2022 – 21-11-2022 

 

Termin wyboru oferty: 22-11-2022 

Kryterium wyboru: max suma punktów z kryteriów 1-6 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. Wykonawca może 

złożyć ofertę w zakresie świadczenia tylko całościowej usługi.  
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Zamawiający nie dopuszcza możliwość dalszego podzlecania usług tj. Wykonawca nie może 

zlecić wykonania elementów związanych ze świadczoną usługi innemu podmiotowi.  

 

W przypadku jednostek naukowych lub jednostek badawczo-rozwojowych podana cena 

powinna być ceną netto bez podatku VAT bądź cenną brutto z adnotacją o braku możliwości 

odzyskania podatku VAT przez Wykonawcę. 

Kody CPV 

71610000-7. Pełna nazwa: Usługi badania i analizy czystości i składu. 

38434500-1. Analizatory biochemiczne.  

73100000-3. Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

73110000-6. Usługi badawcze 

85121200-5. Specjalistyczne usługi medyczne 

Miejsca realizacji 

Adres  

Kraj  Województwo  Powiat  Gmina    Miejscowość 

Polska   mazowieckie   Warszawa  Warszawa Centrum-  Warszawa 

 

Warunki, jakie musi spełniać oferent 

Typ   

Wiedza i doświadczenie 

Opis 

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania lub Wykonawcy, 

którzy dysponują ekspertem spełniającym poniższe wymagania:  

• kategoria naukowa jednostki – nie mniejsza niż B,  

• doświadczenie w prowadzeniu własnych (nie zlecanych) badań epigenetycznych 

(poziom TRL 1-3).  

 

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie danych 

zawartych w warunkowej ofercie złożonej przez Wykonawcę 

Typ 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Opis 

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:  

• dysponują adekwatną do zakresu planowanych prac aparaturą laboratoryjną,  
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• dysponują własną kadrą badawczą w tym z tytułami profesorskimi posiadającą 

dorobek naukowy z obszaru badań epigenetycznych karetonoidów (mierzony 

zakresem opublikowanej literatury i indeksami cytowani).  

 

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie danych 

zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

Typ 

Dodatkowe warunki udziału 

Opis 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany 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 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.  

 

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga 

przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub 

kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Warunkowego Zapytania 

ofertowego).  

 

Postanowienie ogólne:  

• Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

• W przypadku ofert złożonych w walucie obcej do przeliczenia oferty na PLN przyjęty 

zostanie średni kurs NBP danej waluty obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert 

przez Komisję konkursową.  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

• Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

oraz ryzyko jej nie wybrania lub konieczności jej wykonania (w przypadku wyboru jego 

oferty).  

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie 

przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego.  



Strona 5 z 12 
 

• W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków handlowych.  

• Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi min. 60 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia 

oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie 

przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na 

potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

 

Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie 

właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do 

dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – 

Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, zaś ich administratorem będzie minister właściwy 

ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1.  

 

Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na 

stronie: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-

danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/  

 

Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z mocy 

właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem 

współfinansowanym z budżetu UE. 

Typ 

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń 

Opis 

Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunkowego 

Zapytania Ofertowego wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

(zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunkowego Zapytania Ofertowego):  

 

• w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: LycopeneHealth Sp. z 

o.o., Emilii Plater 14/13/17, 00-669 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Oferta dot. 

projektu B+R Nutraceutyk likopenowy ograniczający stres oksydacyjny indukowany 

chemioterapią”.” lub  

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/
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• elektronicznie (skany wszystkich podpisanych dokumentów) na adres e-mail: 

stanislaw.bieniek@lycopenehealth.pl 

 

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane  

 

• termin wpływu oferty to odpowiednio: dzień wpływu do siedziby Zamawiającego 

(Sekretariat) lub dzień i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.  

 

Ważne: Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do wystawienia oferty.  

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:  

1. dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr rejestrowy JBR); 

2. datę przygotowania i termin ważności oferty (zgodny z wymaganym minimalnym 

okresem związania ofertą wskazanym w Zapytaniu ofertowym);  

3. zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty;  

4. cenę za wykonanie zadania, która powinna być ceną netto bez podatku VAT; chyba że 

Wykonawca nie posiada możliwości odzyskania podatku VAT we własnym zakresie wtedy 

cena brutto z uwzględnieniem podatku VAT; 

5. dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);  

6. informacje i/lub dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu;  

7. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zgodnie z załączonym 

wzorem);  

8. podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.  

 

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.  

 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:  

a) oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu;  

b) treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;  

c) oferta jest niekompletna lub nie zawiera wszystkich wymaganych załączników;  

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;  

e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do wystawienia oferty.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących 

dokumentów w określonym przez Zamawiającego rozsądnym terminie. Nie uzupełnienie 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem 

oferty.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie 

dodatkowych dokumentów poświadczających informacje zawarte w ofercie. Wykonawcy 

mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z treścią 

niniejszego Zapytania ofertowego oraz sposobem przygotowania i złożenia ofert.  

 

Treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie 

opublikowana na stronie www Zamawiającego. 

 

mailto:stanislaw.bieniek@lycopenehealth.pl
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Kryteria oceny: 

1. Czy kryterium cenowe          TAK 

Opis: Cena netto za wykonanie zadania badawczego - waga 30%. (Cmin / Cn) * 100 pkt.  

gdzie: Cmin – najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych; Cn – cena netto ocenianej oferty. 

2. Czy kryterium adekwatności aparatury laboratoryjnej     TAK 

Opis: Czy aparatura laboratoryjna adekwatna do wykonania zadania badawczego - waga 

15% *TAK/NIE* 100 pkt.  

gdzie: TAK - 1/NIE – 0  – adekwatność aparatury laboratoryjnej do wykonania zadania (ocena ekspercka). 

3. Czy kryterium adekwatności procedury badawczej     TAK 

Opis: Czy procedura badawcza adekwatna do celu zadania - waga 15% *TAK/NIE * 100 

pkt.  

gdzie: TAK - 1/NIE – 0  – adekwatność procedury badawczej do celów zadania (ocena ekspercka). 

4. Czy kryterium Zespołu Badawczego Wykonawcy     TAK 

Opis: Czy Zespół Badawczy Wykonawcy daje rękojmię prawidłowego wykonania zadania 

badawczego - waga 10% *TAK/NIE* 100 pkt.  

gdzie: TAK - 1/NIE – 0  – adekwatność Zespołu Badawczego do prawidłowego wykonania zadania (ocena 

ekspercka). 

5. Czy kryterium kategorii naukowej Wykonawcy      TAK 

Opis: kategoria naukowa Wykonawcy – klasa* 100 pkt.  

gdzie: A+ - 15%, A, - 10%, B – 5%, C – 0% . 

6. Czy kryterium własnych badań naukowych Wykonawcy     TAK 

Opis: badania własne naukowe TRL 1 i 2 – waga 15% * TAK/NIE* 100 pkt. 

gdzie: TAK - 1/NIE – 0  – badania własne podstawowe na poziomie TRL 1 i 2 z obszaru karotenoidów w 

tym likopenu dotyczące właściwości senolitycznych (ocena ekspercka). 

 

 

Kryterium wyboru: max suma punktów z kryteriów 1-6 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
w odpowiedzi na Warunkowe Zapytanie Ofertowe na:  

 

Wybór instytucji naukowej/jednostki badawczo-rozwojowej – faza badań 

przemysłowych 

składamy poniższą ofertę. 

Dane Oferenta 

Nazwa / Imię i Nazwisko1 
 
 

Adres 
 
 

NIP / PESEL2 
 
 

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

1. Opis posiadanej aparatury laboratoryjnej przeznaczonej do badania 

L.p. nazwa i opis przeznaczenie 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

   
 

2. Określenie procedury badawczej 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Nr procedura opis / uwagi 

1  
 
 

 

2  
 
 

 

3  
 
 

 

4  
 
 

 

5  
 
 

 

6  
 
 

 

7  
 
 

 

8  
 
 

 

9  
 
 

 

10  
 
 

 

11  
 
 

 

12  
 
 

 

13  
 
 

 

14  
 
 

 

15  
 
 

 

16  
 
 

 

17  
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18  
 
 

 

19  
 
 

 

20  
 
 

 

21 
 
 

  

 

3. Kompetencje Zespołu Badawczego 

Lp. Imię i Nazwisko Tytuł naukowy Funkcja zadaniowa  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

4. Kategoria naukowa Wykonawcy 

Kategoria naukowa Data akredytacji  Obszar naukowy 

   

   

   

   
 

5. Dorobek badań naukowych Wykonawcy  

L.p. Tytuł badań Obszar/zakres  Poziom TRL  

1   
 
 

  

2   
 
 

  

3   
 
 

  

4   
 
 

  

5   
 
 

  

 

Cena netto  

Cena badań (PLN)  
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Lista załączników, poświadczających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

1. Oświadczenie o braku powiązań. 
 

Oświadczenia Oferenta: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy 
określone w Zapytaniu ofertowym, a zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi 
warunkami umieszczonymi w Zapytaniu ofertowym. 

Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe (jeśli dotyczy)  

Data i podpis  

 
 
Pieczątka firmowa (jeśli dotyczy) 
 

 
 

 

 

  



Strona 12 z 12 
 

Załącznik nr 2 

 

……………………………………………………… 

          miejscowość, data 

 

 

 

............................................. 

dane/pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Wybór instytucji naukowej / 

jednostki badawczo-rozwojowej – faza badań przemysłowych oświadczam, że 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa Wykonawcy) 

nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i Liderem Konsorcjum Naukowego - 

LycopeneHealth Sp. z o.o.  

 

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 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. 

 

 

.................................................................. 

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 


