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Zapytanie ofertowe nr 02/2017 

 z dnia 02.03.2017r. 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności 

Do: pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Norwida 25 

1.1 ZAMAWIAJĄCY :  

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

Al. Zwycięstwa 96/98 

81-451 Gdynia   

1.2 ZAPYTANIE OFERTOWE  

W związku z realizacją projektu „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 

Firma Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o. ogłasza zapytanie 

ofertowe dotyczące zatrudnienia 2 pracowników do działu badawczo-rozwojowego do wykonania  

badań związanych z bezpośrednim wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych hodowanych w 

zwierzętarni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.   

PRACOWNIK NAUKOWY  

1.3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Zatrudnienie 2 pracowników naukowo - badawczych na stanowisko Pracownika Naukowego w celu 

udziału w badaniach związanych z bezpośrednim wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych 

hodowanych w zwierzętarni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.   

1.4 CEL ZAMÓWIENIA  

Celem zamówienia jest wykonanie prac badawczych związanych z bezpośrednim wykorzystaniem 

zwierząt laboratoryjnych poprzez zatrudnienie 2 pracowników naukowych.   

KOD CPV:  

Kod CPV – 73000000-2  

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.  

1.5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferentów usług badawczych obejmujących 

badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie.  
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Zostaną im powierzone następujące zadania: 

 Udział w wykonywaniu badań z wykorzystaniem materiału pobranego od zwierząt 

laboratoryjnych , kontrola weterynaryjna zwierząt 

 Wsparcie i koordynacja prac badawczych obejmujących testy kontrolne i próby walidacyjne  

 Pomoc w przygotowywaniu i organizacji procesów pozyskiwania materiału terenowego oraz 

izolacji patogenów C.jejuni z zastosowaniem nowoczesnych technik identyfikacji i izolacji. 

 Udział w prowadzeniu nadzoru nad organizacją i agregacją wyników testów analitycznych. 

Opracowywanie szczegółowych interpretacji wyników specjalistycznych badań analitycznych.  

 Wsparcie merytoryczne na poziomie dopuszczania elementów składowych procesów 

operacyjnych na poziomie zaawansowanym do zatwierdzenia dla kierownika projektu.  

 Udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji w przypadku 

wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz o charakterze krytycznym. Opracowywanie i 

rekomendowanie zastosowania rozwiązań zamiennych.  

 Udział w opracowaniu materiałów do szerokiego upowszechniania wyników badań. 

 Udział w upowszechnieniu wyników badań – udział w konferencjach i sympozjach. 

 

Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku do umowy 

zlecenia.  

Realizacja usług badawczych i zadań merytorycznych w ramach realizacji zadań wynikających z 

projektu będzie polegać na:  

  udziale w pracach badawczych  

  sporządzeniu analiz i opracowań  

  tworzeniu publikacji naukowych  

 udziale w upowszechnianiu informacji o projekcie  

Osoba zatrudniona na stanowisku Pracownika Naukowego będzie podlegała bezpośrednio 

Kierownikowi Projektu.  

1.6 SZCZEGÓŁOWY OPIS i TERMIN WYKONANIA BADAŃ 

 Izolacja  szczepów Campylobacter Jejuni „dzikich” z różnych źródeł i identyfikacja 

morfologiczna i genetyczna; 

a) Identyfikacja głównych cech zjadliwości szczepów kontrolnych i „dzikich”  z zastosowaniem 

technik PCR . 

b) Wybór „kandydata” – szczepu (szczepów) do prowadzenia badań. 

c) Wybrane, najlepsze szczepy zostaną namnożone. Szczepy na każdym etapie będą badane i 

przechowywane w kriostacie w -800C  i zostaną przekazane do IMMUNOLAB.  

d) Utworzenie dokumentacji procesowej 

Czas trwania zadania: od marca 2017 – 31. 05. 2017 

 wstępna kontrola poziomu przeciwciał w jajkach kur immunizowanych i kontrolnych 

hodowanych w Zwierzętarni na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu -porównanie 

testem ELISA 

a)  przesłanie zebranych jaj w dwóch ratach do Zamawiającego 

b) utworzenie dokumentacji procesowej 

      Czas trwania badania: do 16 tygodni: z opracowaniem dokumentacji: 04.2018 - 30.11.2018.   
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 Badanie bezpieczeństwa; 

a) Przeprowadzenie badań oraz opracowanie dokumentacji i protokołów badań ze szczepień 

szczepionką Campylobacter Jejuni o podwójnym stężeniu bakterii, dostarczoną przez 

IMMUNOLAB podawanej w 1-szym, 7-mym, 14-tym dniu życia wyznaczonych ptaków w 

Zwierzętarni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 Badanie skuteczności: 

a) Przeprowadzenie badań oraz  opracowanie dokumentacji i protokołów badań ze szczepień 

szczepionką Campylobacter Jejuni  dostarczoną przez IMMUNOLAB podawanej w 1-szym, 7-

mym, 14-tym dniu życia 

 ptakom grupy badanej.  

b) Opracowanie dokumentacji i protokołów badań w 2 tygodniu po ostatnim szczepieniu 

ptaków grupy badanej z zakażenia wybranym szczepem zjadliwym i po 10 – 14 dniach (do 

ustalenia)  

c) Dodatkowe badania : oznaczenia dla cytokin i chemokin:  IFN-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-2, k-

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

szczepionki – szczepionych „per os”.  

d) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

Czas trwania badania: 01.04.2020 – 11.2020 r.  

 Badanie bezpieczeństwa; 

a) Opracowanie dokumentacji i protokołów przeprowadzonych badań ze szczepień szczepionką 

Campylobacter Jejuni o podwójnym stężeniu bakterii, dostarczoną przez IMMUNOLAB 

podawanej w 1-szym, 7-mym, 14-tym dniu życia wyznaczonych ptaków ( pochodzących z 

hodowli terenowych) w Zwierzętarni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 Badanie skuteczności: 

a) Opracowanie dokumentacji i protokołów przeprowadzonych badań ze szczepień szczepionką 

Campylobacter Jejuni  dostarczoną przez IMMUNOLAB podawanej w 1-szym, 7-mym, 14-tym 

dniu życia ptakom grupy badanej.  

b) Opracowanie dokumentacji i protokołów badań w 2 tygodniu po ostatnim szczepieniu 

ptaków grupy badanej z zakażenia wybranym szczepem zjadliwym i po 10 – 14 dniach (do 

ustalenia)  

c) Dodatkowe badania : oznaczenia dla cytokin i chemokin:  IFN-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-2, k-

60  – techniką PCR, w materiałach kur szczepionych domięśniowo, po opracowaniu 

szczepionki – szczepionych „per os”.  

d) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

e) Udział w konferencjach i sympozjach naukowych 
 

Czas trwania badania: 01.06.2021 – 08.2021 r.  

Szczegółowe informacje  dotyczące badań zostaną udostępnione 2 wybranym oferentom po 

podpisaniu przez nich umowy poufności. 

1.7 WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i 

osobowo z  firmą : Zakład Badawczo-Wdrożeniowy 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 
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, 

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  

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

warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz 

załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli 

niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.  

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

wskazanym terminie.  

1.8 DOSTĘPOWE WARUNKI UDZIAŁU  

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

1. Posiadają stopień naukowy minimum dr hab. 

2. Posiadają doświadczenie w pracy naukowo – badawczej w zakresie nauk weterynaryjnych 

udokumentowane publikacjami  

3. Brali udział w projektach badawczych  

4. Posiadają umiejętność planowania i zarządzania zespołem.  

5. Oferent do ofert powinien dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że posiada wymagane 

wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności - CV.  

6. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których 

obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie 

zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich 

zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie 

zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy 

Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego 

projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie ( oświadczenie Oferenta załącznik nr 3).  

Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych 

dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.  

1.9 KRYTERIUM WYBORU OFERT  

Kryterium oceny ofert stanowią:  

1. Cena brutto za 1 godzinę pracy wykonawcy 70% ( Cena )- oznacza to cenę całkowitą brutto za 1 

godzinę ( 60 minut ) pracy na podstawie umowy zlecenia wyrażoną w PLN.  
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2. Maksymalna liczba godzin zadeklarowanych w celu wykonania badania 30% ( zaangażowanie) - 

oznacza maksymalną liczbę godzin  jaką Oferent deklaruje poświecić na prowadzenie w ramach 

projektu zleconych prac badawczo – rozwojowych.  

Cena = 70% - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:  

Cena = najniższa wartość oferty brutto wśród wszystkich złożonych ofert/ wartość brutto badanej 

oferty * 70  

Zaangażowanie = Najwyższa liczba godzin dyspozycyjnych wśród wszystkich złożonych ofert/ liczba 

godzin dyspozycyjnych wskazanych w badanej ofercie ∗ 30  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt).  

Punkty = Zaangażowanie + Cena  

1.10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik  1)  

2. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, pesel, datę sporządzenia, 

termin ważności oferty.  

3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.  

4. Oferta powinna zawierać:  

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

wraz z załącznikami: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz wykaz publikacji 

jeśli dotyczy.  

 wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

 wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór 

stanowi   Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

 podpisaną Umowę Poufności – załącznik nr 3 

 zaakceptowany wzór umowy zlecenia – załącznik nr 5 

Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty  

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

wyjaśnienia oferty.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  
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1.11 WARUNKI ZMIANY UMOWY  

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:  

- nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek 

zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z 

Instytucjami Pośredniczącymi.  

- nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont 

bankowych oraz danych identyfikacyjnych  

- nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego  

- nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy  

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy;  

- dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 

na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających 

się o zamówienie, ani na wynik postępowania.  

 

1.12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferta powinna być dostarczona na adres:  

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

Al. Zwycięstwa 96/98  

81-451 Gdynia  
 

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez Oferenta.  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach www: http://www.immunolab.com.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: 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  10.03.2017r. do godz. 10.00 

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 oraz 

pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.  

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie  

http://www.immunolab.com.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta, którego ofertę 

wybrano, o terminie podpisania umowy.  

 

http://www.immunolab.com.pl/
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Załączniki:  

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1  

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2  

Umowa poufności – załącznik nr 3 

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym - załącznik nr 4 

Wzór umowy zlecenia – załącznik nr 5 


