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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA nr 2

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
wybór wykonawcy wykonania badań kosmetyków z pałki wodnej (rogoży) oraz badania mąki
z jej kłączy ogłoszonego w dniu 19.03.2020r.
W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły
o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

następujące wnioski

1. ilu produktów kosmetycznych ma dotyczyć wycena - czy będzie to jeden produkt czy więcej.
Odpowiedź:
Wycena ma dotyczyć jednego produktu.
2. jakiego rodzaju będą to produkty, ponieważ nie wszystkie badania, które wskazaliście
Państwo w zapytaniu mogą być wykonane dla każdego produktu kosmetycznego
Odpowiedź:
Produkty będą z żelu z liści rogoży.
3. na jakiej podstawie został przygotowany dobór parametrów - ponieważ w zapytaniu pojawiają
się parametry, które nie są wymagane dla produktów kosmetycznych, natomiast nie ma tam
wszystkich parametrów jakie powinny być oznaczone dla produktu kosmetycznego.
Odpowiedź:
Dobór parametrów został przygotowany na podstawie ofert, od wykonawców. Oferty musiały zostać
zebrane przed uruchomieniem postępowania.
4. wśród parametrów nie ma badań charakterystycznych dla produktów kosmetycznych tzn.
badania aplikacyjnego potwierdzającego deklaracje marketingowe oraz sporządzenia raportu
oceny bezpieczeństwa i notyfikacji w systemie CPNP - są to badania i usługi niezbędne do
wprowadzenia produktu na rynek.
Odpowiedź:
Wśród parametrów nie ma badań charakterystycznych dla produktów kosmetycznych, ponieważ nie są
to jeszcze badania służące do wprowadzenia na rynek. Wspomniane badania będą wykonywane
w późniejszym etapie.
5. wśród badań dla mąki pojawiło się badanie Badanie alergenów (26) wg IFRA (P) - badanie
to jest charakterystyczne dla produktu kosmetycznego nie dla żywności - czy uwzględnić to

badanie w wycenie badań dla kosmetyku, a dla żywności zastąpić je innymi alergenami - jeśli
tak to jakimi?
Odpowiedź:
Tak, chodzi o badania alergenów i w kosmetyku i w żywności. W przypadku żywności można badanie
zastąpić panelem 26 alergenów typowych dla mąki/żywności.
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