Katowice, 27.12.2021 r.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup usługi pn.: „Ocena cech agronomicznych mutanta jęczmienia
zwyczajnego ‘Speedy’, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania tej formy w programach
hodowlanych”

I. Zamawiający
SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
KRS: 0000528989
NIP: 9542751204
REGON: 360000248

II. Przedmiot zamówienia
W związku z realizacją projektu w ramach "Inkubator Innowacyjności 4.0.", realizowanego w ramach
projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja
wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na wykonanie
usługi badawczej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego usługi pod tytułem:
„Ocena cech agronomicznych mutanta jęczmienia zwyczajnego ‘Speedy’, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości wykorzystania tej formy w programach hodowlanych”.

Kod CPV 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

III. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania
badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 (Działanie 4.4).
3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy do prawidłowego oszacowania wartości
zamówienia/usługi w celu wyboru prawidłowego trybu realizacji właściwego postępowania
ofertowego na wybór podmiotu realizującego usługę w ramach projektu.

IV. Warunki stawiane Wykonawcy i wykluczenia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie:
1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego 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.
3. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy – załącznik nr 1.

V.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Ocena cech agronomicznych mutanta jęczmienia zwyczajnego ‘Speedy’, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości wykorzystania tej formy w programach hodowlanych

Numer
etapu
1.

Nazwa etapu

Zakres

Założenie i
pielęgnacja

Założenie i wysiew doświadczenia z 4 genotypami: mutant ‘Speedy’,
odmiana wyjściowa Sebastian oraz dwie odmiany wzorcowe

doświadczenia
polowego

2.

Obserwacje polowe

3.

Zbiór

4.

Raport końcowy

(odmiany wzorcowe COBORU) na poletkach o powierzchni 5m2
w minimum 5 powtórzeniach, w minimum 2 lokalizacjach (łącznie
minimum 40 poletek doświadczalnych). Zamawiający dostarczy
wymaganą ilość ziarna mutanta i odmiany Sebastian. Po stronie
Wykonawcy pozostaje zapewnienie ziarna odmian wzorcowych.
Przeprowadzenie obserwacji fenotypowych związanych z pokrojem
roślin, tempem dojrzewania, odpornością na stresy biotyczne.
Zbiór nasion z doświadczenia, określenie wysokości plonu z każdego
poletka oraz analiza struktury plonu, włączając w to MTZ. Dostawa
zbioru do Zamawiającego.
 Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonego
doświadczenia polowego z uwzględnieniem porównania
mutanta Speedy do odmian wzorcowych wraz z
rekomendacjami i harmonogramem odnośnie przyszłych badań,
zmierzających do rejestracji mutanta jako nowej odmiany bądź
włączenia mutanta Speedy do programów hodowlanych.
 Przeprowadzenie jednego spotkania z Zamawiającym (forma
tradycyjna lub online) celem omówienia uzyskanych wyników.

Maksymalny termin realizacji usługi oraz dostawy: 01.09.2022 r., zgodnie z ustalonym z Zamawiającym
harmonogramem.

VI. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy przygotować na załączonych formularzach (załącznik nr 1).
2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl najpóźniej do dnia
10.01.2022 r. godzina 15:00
3. Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela:
Aleksandra Wierzba
tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie wydatki związane z realizacją usługi i/lub
dostawy (delegacje, podatki itp.)
VII. Załaczniki
Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty
rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.

