ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji projektu celowego
„Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży dla upraw bezglebowych”
w ramach 1 Osi Priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Wniosek POIG 01.04.00-08-001/11
„GOLAB” S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zadań określonych w ramach
projektu celowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży dla upraw
bezglebowych”
Numer referencyjny projektu: POIG 01.04.00-08-001/11
Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2012 - 31.03.2013
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w zakresie realizacji przez
Wykonawcę Zewnętrznego następujących Zadań:
W ramach badań przemysłowych Zadanie 1:
1. Zakup wartości intelektualnych w obszarze wiedzy nt surowca jakim jest runo wełniane.
2. Badania nad technologią przetwórstwa wytypowanych surowców odpadowych na
substraty przeznaczone do wytwarzania podłoży.
W ramach badań przemysłowych Zadanie 2:
3. Przeprowadzenie eksperymentów nad wytwarzaniem podłoży na zbudowanym
agregacie i weryfikacja konstrukcji agregatu z uwagi na technologię produkcji i jego
cechy eksploatacyjne (obsługowo-użytkowe).
W ramach badań przemysłowych Zadanie 3:
4. Analiza i ocena przydatności innowacyjnego podłoża w uprawie pomidora i ogórka w
szklarni (w kilku obiektach szklarniowych) po poznaniu plonowania oraz zmian fizykochemicznych zachodzących w trakcie wegetacji roślin – inna strefa klimatyczna.
W ramach prac rozwojowych Zadanie 2:
5. Wytworzenie partii pilotowej podłoży (w ilości co najmniej 2000 szt. w pierwszym
sezonie uprawowym i 500 szt. w drugim) do testowania technicznego i użytkowego w
uprawach pomidora i ogórka.
6. Weryfikacja składu surowcowego podłoży i ich własności hydrotechnicznomechanicznych dla uzyskania racjonalnego techniczno-ekonomicznego wskaźnika
nowoczesności produkcji.

Oczekiwania wobec firm składających oferty:
1. Doświadczenie we współpracy z firmami z branży włókienniczej

2. Doświadczenie w zarządzaniu projektami i działalności konsultingowej.
3. Oferta winna obejmować wszystkie opracowania, a Oferent nie może składać ofert
cząstkowych.

Złożona oferta powinna zawierać:
1.
nazwę i adres oferenta,
2.
cenę netto i brutto wykonania poszczególnych opracowań oraz łączną cenę netto i
brutto wykonania łącznie wszystkich opracowań,
3.
termin wykonania poszczególnych opracowań (ostateczną datę przekazania
opracowań),
4.
termin ważności oferty,
5.
warunki i termin płatności,
6.
pieczęć firmową oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
wykonawcy (nie dotyczy oferty przesłanej drogą elektroniczną)
Oferta powinna być ważna do: 15.04.2012r.
Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@golabsa.pl
- osobiście w siedzibie firmy GOLAB S.A., UL. DWORCOWA 45, 68-100 ŻAGAŃ
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www. golabsa.pl i udostępniono w siedzibie
zamawiającego mieszczącej się w Żaganiu, ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań
Termin składania ofert upływa w dniu: 30.03.2012r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
Nazwa
Maksymalna ilość
punktów
1
Cena
50
2
Doświadczenie w
15
Zarządzaniu projektami i działalności
konsultingowej
3
Doświadczenie w
35
doradztwie dla firm branży
włókienniczej
Razem
100
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
Żagań dnia 15.03.2012 r.
Prezes Zarządu
Emil Senska

