
Zapytanie ofertowe nr 01/2017 z dnia 05.01.2017r. 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o.  

Al. Zwycięstwa 96/98  

81-451 Gdynia  

II. ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. 
„Opracowanie w celu wdrożenia na rynek na terenie RP, nowej na skalę światową szczepionki 
zapobiegającej zakażeniom broilerów kur bakteriami Campylobacter jejuni, jako głównego źródła 
zachorowalności ludzi na Kampylobakteriozy”  w ramach Działania 1.1.1  
 

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na udostępnienie zasobów technicznych i osobowych na wykonanie 

powierzonych zadań. 

kod CPV:  

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.  

III. PROCEDURA I WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. 

 

W 1 etapie zapytania ofertowego Zamawiający udostępni zainteresowanym podmiotom podstawowe 

informacje na temat prowadzonych prac badawczych, które stanowią przedmiot zapytania 

ofertowego ( informacje zawarte w ofercie 01/2017 ). Zainteresowane strony są zobowiązane na tym 

etapie do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

zapytaniu ofertowym ( patrz: rozdział VI ) oraz do podpisania Umowy Poufności przez wyznaczoną  

prze Oferenta osobę, do prowadzenia prac związanych z przygotowaniem oferty. 

 W/w dokumenty należy złożyć do dnia 11.01.2017r. , przesyłając je za pomocą fax: 58 781 44 91 lub 

poczty elektronicznej: info@immunolab.com.pl 
 

W 2 etapie zapytania ofertowego Organizator zapytania ofertowego udostępni wszystkim 

Zakwalifikowanym Oferentom Rozszerzone Informacje do prowadzonego postępowania, które 

stanowią przedmiot zapytania ofertowego.  Na podstawie tych informacji  Zakwalifikowani Oferenci 

będą mogli złożyć wiążące oferty do dnia 19.01.2017r. 

 listownie na adres: 

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o.  

Al. Zwycięstwa 96/98  

81-451 Gdynia 

za pomocą fax: 58 781 44 91 lub poczty elektronicznej: info@immunolab.com.pl 
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IV. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie zasobów technicznych i osobowych na wykonanie 

powierzonych zadań:  

 Izolacja terenowych szczepów Campylobacter jejuni, identyfikacja mikrobiologiczna. Badania 

PCR umożliwiające identyfikacje genów odpowiedzialnych za zjadliwość oraz typowanie 

szczepu kandydata jako reprezentatywnego dla potrzeb projektu. 

 założenie i utrzymanie hodowli kur oraz udostępnienie zasobów pod kątem prowadzenia 

przez wnioskodawcę immunizacji kur przeznaczonych do gromadzenia uzyskiwanych tą drogą 

jaj domyślnie zawierających określone i niezbędne w projekcie przeciwciała. 

 Dokonywanie wstępnej selekcji materiału wyjściowego oraz zamknięcie hodowli. 

 założenie i organizację oraz utrzymanie hodowli kur z udostępnieniem zasobów pod kątem 

prowadzenia przez wnioskodawcę badań bezpieczeństwa i skuteczności prototypu na stadzie 

terenowym.  

 udostępnienie zasobów  technicznych i materiałów wykorzystywanych w ramach 

wykonywanych zadań delegowanym pracownikom zamawiającego 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU I CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta/Wykonawcę następujących zadań: 

 od stycznia 2017 – 31. 03. 2017  

- udostępnienie zasobów  technicznych i materiałów do Identyfikacji głównych cech 

zjadliwości szczepów kontrolnych i „dzikich”  z zastosowaniem technik PCR delegowanym 

pracownikom Zamawiającego z utworzeniem dokumentacji procesowej. 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 Od 04.2018 - 30.11.2018  

- Zakup i zorganizowanie hodowli Kur w 21tyg. życia (15 szt. + 5 szt.- kontrolne), wg 

warunków: 

a) wolne od Campylobacter Sp; 

b) immunizacja: 1-3x10^9 bakterii (inaktywowane) C. jejuni;  

c) szczepienie domięśniowo w 4 miejscach mięśnia piersiowego kur; 3 krotnie w odstępach 

2 tygodniowych;  

d) grupa kontrolna - szczepienie NaCl (0,85% z dodatkiem formaliny 0.02%); 

- Uzyskanie zgody Komisji Etycznej 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 01.04.2020 – 11.2020 r. 

- Badania bezpieczeństwa: 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt SPF– grupa badana 30 ptaków i grupa kontrolna 30 

ptaków; 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni o podwójnym stężeniu bakterii, dostarczona przez 

IMMUNOLAB, należy podawać w 1-szym, 7-mym, 14-tym i 21 dniu życia – miało być tylko 

potrójne szczepienie ze sprawdzaniem poziomu przeciwciał po 2 i trzecim – czy wzrasta 

d) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

 



- Badanie skuteczności: 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt SPF – grupa badana 30 ptaków i grupa kontrolna 30 

ptaków; 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni, (dostarczona przez IMMUNOLAB), należy podawać w 

1-szym, 7-mym i 14 dniu życia ptakom grupy badanej. Grupa kontrolna otrzymuje NaCl 

0,85% z dodatkiem formaliny 0,02%. 

d) W 2 tygodnie po ostatnim szczepieniu ptaki grupy badanej należy zakazić wybranym 

szczepem zjadliwym i po 10 – 14 dniach (do ustalenia) należy przeprowadzić badania 

skuteczności. kur badanych, w porównaniu do grupy kontrolnej. Zgodnie z wymogami 

farmakopea EU wyd. X lub późniejsze.  

e) Dodatkowe badania : oznaczenia cytokin (mediatorów stanu zapalnego – podać które) – 

techniką PCR, w materiałach kur szczepionych domięśniowo, a po opracowaniu 

szczepionki – szczepionych „per os”.  

f) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Uzyskanie zgody Komisji Etycznej 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 01.06.2021 – 08.2021 r. 

- Badanie bezpieczeństwa; 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt pochodzących z hodowli terenowej. 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni o podwójnym stężeniu bakterii, dostarczona przez 

IMMUNOLAB, należy podawać w 1-szym, 7-mym, 14-tym i 21 dniu życia – miało być tylko 

potrójne szczepienie ze sprawdzaniem poziomu przeciwciał po 2 i trzecim – czy wzrasta 

d) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Badanie skuteczności: 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt pochodzących z hodowli terenowej – grupa badana 60 

ptaków i grupa kontrolna 60 ptaków; (w sumie 120 KUR) 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni o stężeniu bakterii 1-3x109 cfu/ml, (dostarczona przez 

IMMUNOLAB), należy podawać w 1-szym, 7-mym i 14 dniu życia ptakom grupy badanej. 

Grupa kontrolna otrzymuje NaCl 0,85% z dodatkiem formaliny 0,02%. 

d) W 2 tygodnie po ostatnim szczepieniu ptaki grupy badanej należy zakazić wybranym 

szczepem zjadliwym i po 10 – 14 dniach (do ustalenia) należy przeprowadzić badania 

skuteczności - dla szczepionek obecnie opracowywanych, miarą skuteczności jest 

zmniejszenie zasiedlenia przewodu pokarmowego kur, oznaczanie liczby  bakterii w jelicie 

kur badanych, w porównaniu do grupy kontrolnej.  

e) Dodatkowe badania : oznaczenia cytokin (mediatorów stanu zapalnego – podać które) – 

techniką PCR, w materiałach kur szczepionych domięśniowo, a po opracowaniu 

szczepionki – szczepionych „per os”.  

f) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Uzyskanie zgody Komisji Etycznej 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 

 



VI. WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:  

w etapie 1 przedstawią: 

 Aktualne zezwolenie/certyfikat na prowadzenie zwierzętarni do prowadzenia badań na 

zwierzętach 

 Wypełniony formularz kontaktowy do osoby/osób zajmujących się z ramienia Oferenta 

projektem - załącznik 4. 

 Podpisaną Umowę Poufności przez osobę przygotowującą ofertę – załącznik 3. 

Przesłanie w/w dokumentów jest warunkiem niezbędnym, aby przejść do 

następnego etapu. 

Wymagane dokumenty należy przesłać za pomocą fax: 58 781 44 91 lub poczty elektronicznej: 

info@immunolab.com.pl  do dnia 11.01.2017r. , a następnie dołączyć do oferty. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów zostaną przesłane Oferentowi na wskazany adres 

e-mailowy osoby/osób z Formularza kontaktowego –  Rozszerzone Informacje do prowadzonego 

postępowania. 
 

w etapie 2 przedstawią: 

 Wypełniony formularz ofertowy – załącznik 1 

 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 2 

 Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i środków do wykonania powierzonych zadań- 

załącznik 5 

 Zaakceptowany wzór umowy- załącznik 6  

Ofertę na należy przesłać do dnia 19.01.2017r na adres Zamawiającego. 

  

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z 

Zakładem Badawczo-Wdrożeniowym Ośrodka salmonella IMMUNOLAB 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 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  

2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są 
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integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów 

potwierdzających spełnienie w/w warunków.  

3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym  

terminie. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent powinien przesłać ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik 1. 

2. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Oferta powinna zawierać:  

- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

- kopie aktualnego zezwolenia/certyfikatu na prowadzenie zwierzętarni do prowadzenia badań na 

  zwierzętach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem  

- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 2 

- podpisaną Umowę Poufności – załącznik 3 z etapu 1 

- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i środków do wykonania powierzonych zadań-  

  załącznik 5 

- Zaakceptowany wzór umowy- załącznik 6  

 

4. Termin ważności oferty: min. 30 dni  

5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia 

lub wyjaśnienia złożonej oferty.  

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę na należy przesłać listownie na adres: 

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o.  

Al. Zwycięstwa 96/98  

81-451 Gdynia 

z dopiskiem „oferta cenowa na udostępnienie zasobów technicznych i osobowych na wykonanie 

powierzonego zadania’’. Nie otwierać przed 19.01.2017r. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.immunolab.com.pl  

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z osobą:   Krzysztof Głośnicki – tel. 505 151 991 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

Termin nadsyłania ofert do 19.01.2017r.. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.  



Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub 

pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.  

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.immunolab.com.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert 

oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie 

podpisania umowy.  

X. KRYTERIA WYBORU OFERT  

Kryterium oceny ofert stanowią:  

1. Cena brutto wyrażona w PLN. – 95 punktów 

2. Zapewnienie wyznaczonym pracownikom Zamawiającego zakwaterowania na czas pobytu 

delegata w miejscu prowadzenia badań u Oferenta – 5 punktów. 

KRYTERIUM  1  - Cena brutto -  waga 95 % 
c min 

wc = -------------  x 95 
   co 

gdzie wc – liczba  punktów w kryterium cena brutto  
c min – najniższa cena spośród złożonych ofert 
co  – cena oferty badanej   

 
   KRYTERIUM  2 – Okres pobytu z zakwaterowaniem osoby delegowanej przez  

Zamawiającego - 5 % przy czym: 

 5 pkt za 5 dni roboczych,  

 4 pkt za 4 dni roboczych,  

 3 pkt za 3 dni roboczych, 

 2 pkt za 2 dni roboczych, 

 1 pkt za 1 dni roboczych, 

 0 pkt za 0 dni roboczych,  
 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 
kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt).  
Punkty = Cena + okres pobytu  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które będą oferowały udostępnienie 

zasobów technicznych i osobowych na wykonanie powierzonego zadania na kwotę wyższą, niż 

zaplanowane przez niego do wydatkowania środki. 

 

 

 



XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY  

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:  

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek 

zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi.  

2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego  

3. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy;  

4. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy  

5. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów 

ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postepowania  

Załączniki:  

- Załącznik 1 - Formularz ofertowy 

- Załącznik 2 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

- Załącznik 3 – Umowa Poufności 

- Załącznik 4 – Formularz kontaktowy 

- Załącznik 5 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i środków do wykonania zadań 

- Załącznik 6 – Wzór umowy 

 

 


