
 

 

 

 

Warszawa, dn. 09 stycznia 2017r. 
 
 
Zamawiający  
BIOTREM Sp. z o.o. 
Ul. Juliana Smulikowskiego 6/8/20 
00-389 Warszawa 
NIP 5252526661 
 
 

WYJAŚNIENIA DODATKOWE cz. 2  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/2016/2.3.2/POIR 

 
 
W związku z pytaniami oferentów poniżej przedstawiamy cz. 2 odpowiedzi dotyczących 
zapytania ofertowego nr 02/2016/2.3.2/POIR 
 
 
1.    Zapytanie ofertowe - rozdział XII ust. 5 – zapisy ust. 5 odnoszą się do ust. 6 i 7 a 
nie do ust. 5 i 6 jak zapisano w zapytaniu – prosimy o potwierdzenie. 
 
Tak zapis powinien odnosić się do ust. 6 i 7.  
 
2.    O jakiej dokumentacji mowa w ust. 13 załącznika nr 1 do Zapytania 
ofertowego, tzn. z jaką dokumentacją powinna być zgodna oferta? 
 
W ust. 13 załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego chodzi o dokumentację zapytania 
ofertowego oraz o opis technologii BIOTREM - produkcji kształtek z otrąb pszennych 
jeśli Wykonawca uzna, iż zapoznanie się z tym opisem jest niezbędne do dokonania 
wyceny usługi.  
 
3.    Zapytanie ofertowe - rozdział VI ust. 9  –  w jednym akapicie podano, że usługa 
realizowana będzie od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a 
PARP, w kolejnym, że od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Prosimy o ostateczną informację w jakim momencie powinna 
rozpocząć się realizacja usługi. 
 
Zgodnie z zapisami dokumentacji zapytania ofertowego warunkiem koniecznym do 
rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę jest 
uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu. Z wybranym wykonawcą, 
niezwłocznie po zakończeniu postępowania ofertowego, zostanie zawarta umowa 
warunkowa. Warunkiem wejścia w życie umowy będzie uzyskanie przez Zamawiającego 
dofinansowania projektu. Jeśli warunek nie zostanie spełniony umowa ulegnie 
rozwiązaniu.  
 



 

 

 

 

4.    Zapytanie ofertowe - rozdział VI ust. 10 – w jakich przypadkach Zamawiający 
mógłby wydłużyć termin ważności oferty samodzielnie, bez wiedzy wybranego 
Wykonawcy?    
 
Zgodnie z zapisami rozdziało VI ust. 10 w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 
tym Zamawiającego. 
 
Zmawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego wydłużania terminu ważności 
oferty Wykonawcy.  
 
5.    Formularz oferty – Zamawiający (BIOTREM Sp. z o.o.) prosi o wskazanie 
informacji, które będą przedmiotem oceny, o której mowa w rozdziale VI ust. 2. 
Zapytania ofertowego. Nie jest jasne, w jaki sposób będzie oceniane to kryterium. 
Czy np. brak patentu będzie równoznaczny z niespełnieniem warunku? Prosimy o 
wyjaśnienie jak będzie przebiegać ocena. 
 
Zgodnie z zapisami rozdziale VI ust. 2. Zapytania ofertowego  na podstawie informacji 
przedstawionych w Ofercie lub w oddzielnych załącznikach do oferty Zamawiający 
będzie oceniał, czy Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji 
projektów badawczych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Ocenie będzie podlegać przede wszystkim czy Wykonawca realizował dotychczas 
projekty badawcze o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Nie jest to 
kryterium punktowe lecz dopuszczające. Nie oznacza to, że wszystkie elementy na 
podstawie których może być oceniane doświadczenie muszą być spełnione 
przykładowo: brak patentu, czy wzoru użytkowego  nie może być równoznaczne z 
niespełnieniem warunku. 
 
6.    Zapytanie ofertowe - rozdział III „Usługa powinna obejmować” ust. 4 – zapis 
„produkcja przy współpracy z Zamawiającym”. Nie jest jasne, w jaki sposób ma 
przebiegać współpraca pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i kto ponosi jakie 
koszty. 
 
Partia próbna produktów musi być wyprodukowana w opatentowanej technologii firmy 
BIOTREM Sp. z o.o. Do wyprodukowania partii próbnej potrzebne jest wykorzystanie 
unikatowej linii technologicznej opracowanej przez Zamawiającego i będącej w jego 
dyspozycji. Materiały do produkcji partii pilotażowej również dostarczy Zamawiając. 
Rolą Wykonawcy w tym zakresie będzie nadzór nad produkcją partii pilotażowej oraz 
dalszym prowadzeniu badań partii próbnej nowoopracowanych produktów.  
 


