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Z związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania 

kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1. Działanie 5.1 ‘Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym’ Oś priorytetowa 5: ‘Dyfuzja innowacji’ Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  

zaprasza do składania ofert na zakup: 

 
Wyników/efektów prac badawczo-rozwojowych nad: 

-  funkcjonalnymi sojowymi produktami spożywczymi-1 komplet 

-  funkcjonalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego-1 komplet 

 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest skupianie przedsiębiorstw instytucji (naukowych, otoczenia biznesu) celem 

rozwoju branży spożywczej tj. produktów o innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązaniach prozdrowotnych, 

funkcjonalnych, które stanowią przyszłość rozwoju rynku i decydują o wprowadzeniu nowej jakości w 

segmencie żywienia.  

 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup wyników prac badawczo – rozwojowych, które mają posłużyć do opracowania założeń i funkcjonalności i 

wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów projektu - innowacyjne produkty spożywcze – żywność 

funkcjonalna oraz nowe, innowacyjne środki spożywcze mogące być wykorzystane w produkcji przemysłowej.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Zakup wyników/efektów prac badawczo-rozwojowych nad: 

-  funkcjonalnymi sojowymi produktami spożywczymi w postaci zup i past sterylizowanych np. pasta sojowo –

słonecznikowo -pomidorowa; pasta sojowo-grzybowa; pasta sojowo-paprykowa, 

 

-  funkcjonalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego w postaci past i pasztetów sterylizowanych. Przede 

wszystkim mają to być prozdrowotne, funkcjonalne pasty kanapkowe  na bazie majonezu , w różnych smakach 

np. pasta jajeczna, pasta z salami, pasta z serowa, pasta z tuńczykiem oraz pasztety drobiowe o 

właściwościach prozdrowotnych.  

 

Produkty zostaną poddane obróbce termicznej (sterylizacji) po zapakowaniu w opakowania jednostkowe. 

Opakowanie wykorzystywane dla zup to folia barierowa natomiast dla past i pasztetów to puszka metalowa. 

Przydatność produktu  do spożycia w przypadku zup to min. 12 miesięcy, a w przypadku past to 24 miesiące.  

Temperatura przechowywania  - ok 20 stopni Celsjusza.  
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Wyniki/efekty powinny uwzględniać skład surowcowy produktów, recepturę, oraz technologię produkcji. 

Założeniem projektu jest, aby przedsiębiorstwa, podmioty wchodzące w skład powiązania kooperacyjne mają 

realizować projekt  „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego Żywność dla 

Zdrowia FOOD4GOOD”, z wykorzystaniem wyników prac badawczo-rozwojowych, które w szczególny sposób 

odpowiadać mają na potrzeby powiązania, w kierunku pozyskania wiedzy (know-how) dla budowy 

innowacyjności przedsięwzięcia. 

 

 

Termin realizacji zamówienia:02.01.2015r. 

 

Kryteria wyboru ofert: 
 

A. obligatoryjne: 
• Ważność oferty: min 60 dni 
• Złożenie oferty na formularzu ofertowym 
• Wypełnienie formularza ofertowego danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń. 
• Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz podpisana 

 
B. punktowe: 
 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na złotówki 
zostanie przyjęty kurs z dnia poprzedzającego dzień dokonywania porównania 

ofert) oferty wdrożenia B2B obliczana wg wzoru: 
                C min 
A n = ----------------- x 100 
                C r 

C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena wdrożenia B2B oferty rozpatrywanej 
A n- liczba punktów przyznanych ofercie 

 

100% 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać drogą mailową na adres; export@food4good.com.pl, pocztą lub osobiście do dnia 

24.10.2014r.  na adres: 

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  

Pawłówek 35  

62-800 Kalisz 

 

 

 
Zastrzeżenia 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  do żadnego 

określonego działania.  
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• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. 

z o.o.  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji 

Novotec Sp. z o.o.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian 

całości lub części zapytania ofertowego. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

Formularz ofertowy  

Miejscowość, dnia ………………..  

 

 

.........................................  

(Dane Wykonawcy)  

 

OFERTA Dla Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35, 62-800 Kalisz 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na zakup „Zakup wyników/efektów prac 

badawczo-rozwojowych” nad: 
-  funkcjonalnymi sojowymi produktami spożywczymi-1 komplet 

-  funkcjonalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego-1 komplet  

 

 

Razem cena oferty netto*……………………… 

VAT*…………………………………. 

Cena oferty brutto*……………………………….. 

 

Termin realizacji*: 

 

Okres ważności oferty*: ……………… dni od daty złożenia 

 

 

UWAGA! W zaoferowanej cenie muszą być zawarte wszelkie koszty z tytułu realizacji zamówienia.  

Składamy następujące oświadczenia: 
1. Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie. 
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do 

udostępnienia potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

.............................................. 

Podpis wystawcy oferty* 

*informacje obligatoryjne 

 
 
 
 

Lp Przedmiot zamówienia Ilość Cena netto 
wykonania usługi 

Cena brutto 
wykonania 
usługi 

1 Zakup wyników/efektów prac badawczo 
rozwojowych nad funkcjonalnymi sojowymi 
produktami spożywczymi 

1 
komplet 

  

2 Zakup wyników/efektów prac badawczo-
rozwojowych nad funkcjonalnymi produktami 
pochodzenia zwierzęcego 

1 
komplet 

  


