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Gmina Biskupiec
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Gmina Biskupiec zwraca
się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zmówienia usługi
opracowania projektu produktu/ usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań
użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/ udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa
warmińsko-mazurskiego z zakresu wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD
Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji projektu „Warmińsko-Mazurski Start-up
Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00
w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 –
„Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji projektu Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator, przedsiębiorstwa we wczesnej
fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalność i zarejestrowane na terenie województwa
Warmińsko-Mazurskiego otrzymują wsparcie w postaci usług podstawowych i specjalistycznych,
które mają na celu przygotowanie MŚP do zafunkcjonowania na rynku z w pełni gotowym do
sprzedaży innowacyjnym produktem/ usługą oraz opracowanym modelem biznesowym.

I. Przedmiot zamówienia:
Usługa wykonania funkcjonalnej karmy mokrej dla psów z dodatkiem CBD.

Czas przeznaczony na realizację usługi 118h.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Wykonawca dla każdego produktu zobowiązany jest do:
1) Opracowania receptury produktu (1 produkt = 1 receptura) – przygotowany prototyp
produktu musi zawierać w swoim składzie dodatek CBD. Prototypy muszą cechować się
wysoką zawartością w składzie mięsa wołowego min 60%. Powinny mieć krótki i łatwy
do zrozumienia przez konsumenta skład.
Zamawiający wymaga aby produkt został przygotowany w ilości minimum 3000 szt.
opakowań jednostkowych o masie 100g/szt.
Produkt przeznaczony jest dla właścicieli psów wszystkich ras (dorosłe psy).
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Składniki zastosowane do przygotowania prototypu muszą spełniać wymagania
obowiązującego prawa dotyczącego produkcji żywności dla zwierząt w Polsce i Unii
Europejskiej. Firma musi posiadać pozwolenie z Państwowej Inspekcji Weterynarii na
obrót środkami żywienia.
Trwałość gotowego prototypowego produktu (zakonfekcjonowanego w opakowania
jednostkowe) musi wynosić co najmniej 18 miesięcy. Wykonanie partii próbnej dla
prototypowego produktu karmy, do weryfikacji i akceptacji z Zamawiającym i MŚP, w
przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.
Realizacja badań prototypowego produktu wraz z wykonaniem dokumentacji
dopuszczających produkt do obrotu.
Wykonanie wstępnych badań prototypowego produktu karmy na grupie 30 psów, w celu
weryfikacji założeń prototypu i jego receptury. Sporządzenie raportu z wyników badania.
Dobór i zakup opakowań jednostkowych – saszetek z karmą, w ilości min 3000 szt., o
pojemności 100g, kompatybilnych z prototypowym produktem karmy. Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania akceptacji dobranych opakowań jednostkowych
Zamawiającego i MŚP, w przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich
uwzględnienia.
Konfekcjonowanie produktu w opakowania jednostkowe: 100g, min 3000 szt. wraz z
etykietą.
Wykonanie dokumentacji technicznej prototypowego produktu karmy tj. szczegółowych
receptur oraz pozostałych niezbędnych do wdrożenia produktu do sprzedaży
dokumentów, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i UE.
Zamawiający jak i MŚP mają prawo wnieść uwagi i/lub pytania do zapisów opracowań,
które mają zostać w terminie maks. 3 dni od otrzymania wprowadzone bądź wyjaśnione
przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do wyprodukowania odpowiedniej ilości prototypowego
produktu karmy, wystarczającej na pokrycie potrzeb wszystkich etapów realizacji
zamówienia.

Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli o poufności informacji przekazanych w
załączniku nr 1 oraz wszelkich innych informacji nt. MŚP przekazanych w formie ustnej lub pisemnej.
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Gmina Biskupiec zwraca się z
prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego
powyżej.
Szacunek usługi musi zawierać wszystkie koszty, jakie wykonawca będzie ponosił w związku
z realizacją usługi.
W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 1.
Szacunek należy przesłać na adres mailowy: architektura@biskupiec.pl w terminie do końca dnia
28.01.2020 r.
UWAGA:

Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie służy jedynie zbadaniu
rynku i nie jest podstawą do wyboru Wykonawcy.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO,
informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez
Burmistrza Biskupca- Pana Kamila Kozłowskiego (11-300 Biskupiec ul. Al. Niepodległości 2, tel. 089 715-01-10, email: ratusz@biskupiec.pl).
2) W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących
Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: udokumentowania przeprowadzenia procedury
szacowania kosztów.
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

