ZAPYTANIE OFERTOWENR 02/2017/1.3.1/POPW/UBR

I. Zamawiający:
Nazwa zamówienia: Zakup know-how niezbędnego do wdrożenia wyników B+R oraz usług wsparcia
innowacji (1 kpl.)
Nazwa zamawiającego: Yanko Sp. z o. o.
Adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 309
NIP: 8130335743
REGON: 005137850
Strona internetowa: http://www.yanko.com.pl/
Numer projektu: POPW.01.03.01-18-0015/15-00
II. Rodzaj zamówienia: Usługi
III. Nazwa zamówienia: Zakup know-how niezbędnego do wdrożenia wyników B+R oraz usług
wsparcia innowacji (1 kpl.)
IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu know-how niezbędnego do wdrożenia
wyników B+R oraz usług wsparcia innowacji (1 kpl.)
1.Zakup know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) - zastosowanie
mieszaniny poreakcyjnej do tworzenia powłok na materiale celulozowym, jako uzupełnienie wyników
B+R Spółki Yanko Sp. z o. o. Z obecnie przeprowadzonych badań, polegających na opracowaniu kilku
substancji do praktycznego zastosowania przy produkcji papieru barierowego, wynika, iż najlepszymi
parametrami i właściwościami dla tego typu procesów charakteryzuje się cyklodekstryna. W obecnej
formie cyklodekstryna ze względu na wysokie koszty, stosowana jest wyłącznie w przemyśle
farmaceutycznym. Zakup Know-How, powinien umożliwić wytwarzanie cyklodekstryn przy
zastosowaniu alternatywnych rozwiązań, dedykowanych dla produkcji papieru barierowego. Know –
how powinno uwzględniać skrobie ziemniaczaną jako składnik procesowy w trakcieotrzymywania
cyklodekstryn na potrzeby produkcji papieru barierowego,
a. Kategoria zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
b. Dopuszczalne formy sprzedaży praw własności do wyników prac badawczych: patent,
licencjonowanie (licencja wyłączna, licencja niewyłączna) - przypadku licencji okres
nie krótszy niż 10 lat,
2.Asysta wdrożeniowa podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn na linii produkcyjnej
(1 kpl.) - ze względu na stopień skomplikowania zjawiska biokonwersji skrobi do cyklodekstryn,
niezbędne jest przeprowadzenie asysty dla skutecznego przygotowania do wdrożenia procesów
technologicznych wykorzystywanych przy produkcji papieru barierowego. Przedmiot zamówienia
obejmuje m. in. korzystanie z usług doradczych w trakcie produkcji pierwszej partii papieru
barierowego, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych, a także opracowanie
dokumentacji wdrożeniowej umożliwiającej realizację samodzielnych procesów produkcyjnych, przy
wykorzystaniu parku maszynowego, w tym w szczególności bioreaktora.
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a. Kategoria zamówienia: Zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia
innowacji.
Bezpośrednim efektem realizacji usługi będzie – Raport (osobno dla każdego z etapów określonych
w pkt. IV, ppkt 1 i 2), zawierający wszystkie zebrane i przeanalizowane wyniki dotycząceknow-how w
zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn oraz asysty wdrożeniowej na miejscu w siedzibie
Zamawiającego podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn na linii produkcyjnej.
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres opisu przedmiotu zamówienia
jest ograniczony. Możliwe jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do
potencjalnego Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do
przedstawionych informacji. W celu uzyskania szczegółowszych informacji nt. przedmiotu
zamówienia należy skontaktowac się z Zamawiającym, za pośrednictwem nastepujacych kanałów:
b. kontakt osobisty: Yanko Sp. z o. o., 36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 309, osoba
do kontaktu: Pan Bogdan Siciak lub
c. kontakt telefoniczny: 694 479 722 lub
d. kontakt mailowy: b.siciak@yanko.com.pl
Zamawiający ustali z potencjalnym wykonawcą sposób złożenia przez niego deklaracji poufności w
odniesieniu do przedstawianych informacji (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - fakultatywny).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze, 73111000-3 Laboratoryjne usługi
badawcze, 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
V. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w postepowaniu ofertowym
1. Wykonawcą przedmiotu zamówienia (oferentem), mogą być jednostki naukowe w
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe, tj.:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f.

inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

2. Wszyscy Oferenci mieszczący się w wyżej wymienionych kategoriach potencjalnych
wykonawców muszą posiadać siedzibę, oddział lub filię na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3
ustawy o zasadach finansowania nauki.
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3. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez
ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom
naukowym.

VI. Przesłanki wykluczenia udziału w postepowaniu ofertowym
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do
stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą
być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 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,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:
a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
c. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. VI, ppkt. 1 (lit. a, b, c, d, e), Zamawiający uzna,
jeżeli będzie miał możliwość podpisać oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego – wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz załącznikiem nr 5 –
wzór oświadczenia o braku powiązań.
4. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta
odrzucona.
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VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a. Wykonawca przedmiotu zamówienia (oferent) posiada wiedzę i doświadczenie w
realizacji minimum 3 usług adekwatnych do przedmiotu zamówienia w przeciągu 5
lat. Należy zaznaczyć, iż okres 5 lat liczony jest od daty upublicznienia
przedmiotowego zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym
weryfikowane będzie na podstawie analizy treści opracowanego przez oferenta i
dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług potwierdzających posiadaną
wiedzę i doświadczenie (wykaz powinien zawierać szczegółowe informacje na temat
zrealizowanych usług wraz z podaniem dokładnych danych podmiotów na rzecz
których wyszczególnione usługi były świadczone). Wzór znajduje się w załączniku nr
1.A do oferty – Wzór wykazu zrealizowanych usług zgodnych lub pokrewnych z
przedmiotem zamówienia.
b. Wykonawca przedmiotu zamówienia (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą
naukową, umożliwiającą rzetelne wykonanie prac polegających na opracowaniu
know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn oraz asysty
wdrożeniowej podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn na linii
produkcyjnej. Zamawiający weźmie pod uwagę dysponowanie przez Wykonawcę
minimum dwiema osobami posiadajacymi doświadczenie w realizacji prac B+R w
tematyce opakowań z tektury i papieru. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu
ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści opracowanego przez
Oferenta i dołączonego do oferty wykazu osób (zgodnie z załącznikiem nr 1.B do
oferty – Wzór wykazu osób posiadających doświadczenie zgodne z przedmiotem
zamówienia), które będą realizowały przedmiot zamówienia,
c. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest jednostką naukową (w rozumieniu art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) oraz posiada
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
o zasadach finansowania nauki. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunku
udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie czy oferent widnieje na liście
jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, ogłaszaną przez
ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach
przyznanych jednostkom naukowym.Weryfikacja spełnienia przedmiotowego
warunku udziału w postepowaniu wykonywana będzie przez Zamawiającego na
podstawie listy jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową o
której mowa w pkt. V.
d. Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. – za spełnienie
warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczonego na formularzu
oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
e. Wykonawca przedmiotu zamówienia znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej pozwalającej na realizację zamówienia oraz w stosunku, do którego nie
wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego - za spełnienie warunku
Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty –
załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
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f.

Wykonawca określi formę sprzedaży praw własności dotyczącą zakupu know-how w
zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) w dopuszczalnych formach
przez Zmawiającego tj. patentu lub licencjonowania (licencja wyłączna, licencja
niewyłączna) – za spełnienie warunku Zamawiający uzna określenie jednej z form
sprzedaży praw własności do wyników prac badawczo - rozwojowych przez
Oferentana formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,

g. W przypadku określenia formy sprzedaży praw własności dotyczących zakupu knowhow w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) w formie licencji,
wykonawca określi okres jej obowiązywania (nie krótszy niż 10 lat) - za spełnienie
warunku Zamawiający uzna określenie okresu obowiązywania licencji przez
Oferentana formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
h. Wykonawca w zakresie asysty wdrożeniowej podczas procesu biokonwersji skrobi do
cyklodekstryn na linii produkcyjnej (1 kpl.) udzieli Zamawiającemu autorskie prawa
majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z
przeprowadzeniem usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji
- za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na
formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych
dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w pkt. VII
ppkt. 1. (lit. a, b, c, d, e, f, g, h),
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym) odrzuca się. Każdą ofertę złożoną na wzorach dokumentów innych niż
przewidzianych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1 – Wzór oferty) oraz
bez załączników wymaganych we wzorze oferty, tj. Wykaz zrealizowanych usług zgodnych lub
pokrewnych z przedmiotem zamówienia (1.A), Wykaz osób posiadających doświadczenie
zgodne z przedmiotem zamówienia (1.B),
5. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego
z opisem zawartym w pkt IV zapytania ofertowego,
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie
spowoduje jej odrzucenie.
7. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)
Lp.
1
2

Kryterium (symbol)
Cena netto (C)
Czas realizacji (R)

Waga kryterium
70%
30%

IX. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
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1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 70%:
a. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. IV.
b. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.
c. Ceny w złotych należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
d. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku
osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

C=

Cena netto oferty najniższej
x 70 = ilość punktów
Cena netto rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.
2. Kryterium R - czas realizacji – waga 30%
a. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem
czasu realizacji przedmiotu zamówienia od daty pisemnego zlecenia usługi w
miesiącach na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „czas
realizacji” wyliczonych w oparciu o wzór:

R=

Najmniejsza liczba miesięcy realizacji usługi
x 30 = ilość punktów
Ilość miesięcyrealizacji usługi w ramach rozpatrywanej oferty
b. Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w
punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 30 pkt.
Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć
następujących terminów:
Termin rozpoczęcia:
a. Zakup know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) – 30.04.2017
b. Asysta wdrożeniowa podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn na linii
produkcyjnej (1 kpl.):


Analiza w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych - 03.04.2017



Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej umożliwiającej realizację samodzielnych
procesów produkcyjnych - 01.01.2018



Wsparcie w trakcie produkcji pierwszej partii papieru barierowego - 01.10.2018r.

Termin zakończenia:
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c. Zakup know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn (1 szt.) – nie później niż
30.06.2017r.
d. Asysta wdrożeniowa podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn na linii
produkcyjnej (1 kpl.):


Analiza w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych - nie później niż 30.06.2017r.



Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej umożliwiającej realizację samodzielnych
procesów produkcyjnych - nie później niż 31.03.2018



Wsparcie w trakcie produkcji pierwszej partii papieru barierowego - nie później niż
30.11.2018

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium czasu realizacji zostaną do siebie dodane.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów
według wzoru:
Ʃ=C+R
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”
R – liczba punktów przyznana w kryterium „CZAS REALIZACJI”

X. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego: YANKO Sp. z o.o., 36-060 Głogów
Małopolski, Rogoźnica 309,
2. Oferta powinna zostać złożona najpóźniej w terminie do 03.04.2017 roku do godziny 10:00.
W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego YANKO Sp. z o.o., 36-060 Głogów
Małopolski, Rogoźnica 309,
3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz
z dopiskiem „Oferta know-how niezbędnego do wdrożenia wyników B+R oraz usług wsparcia
innowacji– nie otwierać do dnia 03.04.2017 roku do godziny 10:00”. Oferty składane w innej
formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego i zawierać wszystkie załączniki, tj.: Wykaz zrealizowanych usług zgodnych lub
pokrewnych z przedmiotem zamówienia (1.A), Wykaz osób posiadających doświadczenie
zgodne z przedmiotem zamówienia (1.B),
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione
do występowania w imieniu Oferenta.
7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego
upoważniające do wykonania tej czynności.
8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z
dokumentów rejestrowych.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
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10. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
11. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 03.04.2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Zmawiającego.
12. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli
możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym
terminie i miejscu (03.04.2017 roku o godzinie 10:00, siedziba Zamawiającego). Zamawiający
przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również
oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny
poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert
(kryterium: czas realizacji). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z
treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę
oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego (www.yanko.com.pl),a
także bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
najpóźniej do dnia 07.04.2017 roku.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia
wyników wyboru Wykonawcy niniejszego postępowania ofertowego, w szczególności w
przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym
wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi
nie później niż do dnia 14.04.2017 roku.
15. W przypadku konieczności wydłużenia terminu potrzebnego na wybór Wykonawcy,
Zamawiający najpóźniej do dnia 07.04.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów
biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru
Wykonawcy, a także zamieści stosowną informację na stronie internetowej:
www.yanko.com.pl
16. Zamawiający do dnia 07.04.2017 roku (z zastrzeżeniem pkt. X, ppkt. 15), zamieści na stronie
internetowej (www.yanko.com.pl), oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego – wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów oraz załącznikiem nr 5 –
wzór oświadczenia o braku powiązań.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w
przypadku
powtórzenia
czynności
albo
unieważnienia
postępowania
jeżeli
podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób
sprzeczny z prawem,
18. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
19. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie
wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 30.03.2017r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w
terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
20. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich
oferentów za pomocą własnej strony internetowej, a także portalu – baza konkurencyjności,
bez wskazywania autora pytania.
21. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt.
przedmiotu zamówienia udziela Pan Bogdan Siciak w formie pisemnej (elektronicznej) pod
adresem e-mail: b.siciak@yanko.com.pl
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XI. Istotne postanowienia umowy
1. Umowalicencyjna/sprzedaży/korzystaniaz know-how w zakresie biokonwersji skrobi do
cyklodekstryn (załącznik nr 2.A):
a. Jednostka naukowa sprzedaje/udziela licencji (niewyłącznej/wyłącznej) Zamawiającemu
know-how w zakresie biokonwersji skrobi do cyklodekstryn,
b. Jednostka naukowa zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w wyznaczonym
terminie liczonym od dnia otrzymania przez Jednostkę naukową Zlecenia wystawionego
przez Zamawiającego,
c. Jednostka naukowa zobowiązuje się do nie zawierania umów dotyczących zakresu
przedmiotu zamówienia z podmiotami mogącymi prowadzić działalność konkurencyjną w
stosunku do Zamawiającego, których skutkiem może być zmniejszenie przychodów
Zamawiającego. Za działalność konkurencyjną uznaje się wykorzystanie przedmiotu
zamówienia dla opakowań papierowych,
d. Jednostce naukowej przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych,
odszkodowania w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez
Zamawiającego,
e. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania
w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Jednostkę naukową.
f.

Wszelkie zmiany umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie
podpisania umowy okoliczność prawna, techniczna lub ekonomiczna, za którą żadna ze
Stron nie ponosi odpowiedzialności a skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

2. Umowana wykonanie asysty wdrożeniowej podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn
na linii produkcyjnej (załącznik nr 2.B):
a. Jednostka naukowa przyjmuje do wykonania usługę doradczą w zakresie usług wsparcia
innowacji pt. „Asysta wdrożeniowa podczas procesu biokonwersji skrobi do cyklodekstryn
na linii produkcyjnej (1 kpl.)” obejmującą w swym zakresie: korzystanie z usług doradczych
w trakcie produkcji pierwszej partii papieru barierowego, analiz w zakresie niezbędnych
prac dostosowawczych, a także opracowanie dokumentacji wdrożeniowej umożliwiającej
realizację samodzielnych procesów produkcyjnych,
b. Jednostka naukowa zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w wyznaczonym
terminie liczonym od dnia otrzymania przez Jednostkę naukową Zlecenia wystawionego
przez Zamawiającego,
c. Prawa majątkowe do utworów stworzonych przez Jednostkę naukową na wszystkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie, prawo do uzyskania
patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa
rejestracji wzoru przemysłowego w razie stworzenia utworu, dokonania wynalazku, wzoru
użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Jednostkę naukową
obowiązków przysługują Zamawiającemu,
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