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Oznaczenie sprawy: ZP IBS PAN/Ol/Z/2021 

Zapytanie ofertowe zgodnie z rozeznaniem rynku 

na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi 

Dotyczy rea/izacji projekfu POIS.02.04.00-00-0143/16 "Powrot rysia do po/nocno-zachodniej Polski" 

wsp6lfinansowanego ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu Operacyj nego Infrastrukfura i 

$rodowisko 2014-2020 (umowa 0 dofinansowanie projektu z dnia 3003.2017 r. nr POlS. 02. 04. 00-00

0143116-00), zwanego dalej Projektem. 

ZAMAWIAJ1\CY: 

INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

17-230 BIALOWIEZA, UL. STOCZEK 1 

tel. (085) 6827750, fax (085) 6827752, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie analiz genotypowania rysi biorqcych udziaf w Projekcie w 
celu okreslenia ich pokrewienstwa genetycznego, przynaletnosci populacyjnej i poziomu zmiennosci 
genetycznej . 

2. Zlecenie obejmuje wykonan ie analiz genetycznyeh pr6bek krwi, wfos6w iflub odehod6w rysi w eelu 
okreslenia ieh genotypu w autosomalnych loci mikrosatelitarnyeh, sekweneji odcinka regionu kontrolnego 
mitochondria lnego DNA, genetycznej identyfikaeji (potwierdzenia) pfei, opisu zmiennosci genetycznej i 
pokrewienstwa oraz przynaleznosei popu laeyjnej . Obiektem badan b~dq zar6wno osobniki hodowane z 
przeznaczeniem do re introdukcji oraz osobniki urodzone na ·wolnosci, jak r6wniez rysie, kt6re mogq 
pojawiae si~ w rejonie wsied len w wyniku imigracji. Pr6bki do alJaliz genetyeznyeh od osobnik6w 
trzymanych w niewoli zostanq pobrane podczas 'immobilizacji (pr6bki krwi iflub siersci), a pr6bki od 
osobnik6w urodzonych na wolnosci lub ewentualnych imigrant6w zostanq pobrane .wpostaci siersci 
pozyskiwanej przy pomoey pufapek wfosowych lub z odchod6w znalezionyeh w terenie. Pr6bki te zostanq 
dostarezone Wykonawey, by m6gf on wykonae ww. analizy. 

3. Analizy genetyczne b~dq przeprowadzone z utyciem 18-20 loci mikrosatelitarnych oraz markera pfei 
(np. 278g21-4 na chromosomie' Y, lub ZFXY) oraz odczytu sekwencji odcinka regionu kontrolnego 
mitochondrialnego DNA. 

4. Na podstawie analiz loci mikrosatelitarnych zostanie sporzqdzona biblioteka genotyp6w wszystkich 
osobnik6w biorqcych udziaf. .w projekcie. Biblioteka genotyp6w posfuzy do wykonania analizy 
pokrewienstwa mi~dzy poszczeg61nymi osobnikami. Ustalony zostanie stopien pokrewienstwa mi~dzy 
osobnikami uczestniczqeymi w rozrodzie w eelu odpowiedniego doboru zwierzqt najmniej 
spokrewnionyeh oraz ustalania ojcostwa kociqt rodzonych na wolnosci. Biblioteka genotyp6w powinna 
bye kompatybilna do biblioteki wygenerowanej w podobnych analizach rysi w latach 2018-2020. 

5. Pr6by do analiz genetycznych b~dq dostarczane przez Zesp6f Terenowy Projektu sukcesywnie w 
okresie trwania umowy. Przewidywana jest ana liza nie wi~cej nit 80 pr6b. 

6. Wyniki genotypowania w loci mikrosatelitarnych oraz analizy pokrewienstwa mi~dzy osobnikam i rysi i 
informacje 0 przynalet nosci do danej populacji, w postaci pliku XLS oraz wyn iki analizy sekwencj i regionu 
kontrolnego w mitoehondrialnym DNA b~dq dostarczone Zamawiajqcemu wraz z Raportem przesfanym 
poeztq mailowq na adres mripas@ibs.bialowieza.pl. 
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7. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz~sciowych. 

II. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA 
1. Zam6wienie powinno bye wykonywane su kcesywnie w terminie realizacj i Projektu, to jest od podpisania 
umowy do korica 2021 r. 
2. Analizy poszczeg6lnych, waznych dla realizacji projektu pr6b Wykonawca dostarcza nie p6zniej niz w 
ciqgu 4-6 tygodni od dostarczenia pr6by. 

II I. WARUNKI UDZIAlU W POSTEiPOWANIU 
1. 	 0 zam6wienie mogq starae si~ osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne 

nieposiadajqce osobowosci prawnej. Oferent (Iub osoba/y kt6rymi dysponuje) powinien: 
a. 	 posiadae wyksztak enie wyzsze w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych, 
b. 	 posiadae wiedz~ i doswiadczenie oraz udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie 

genetyki populacyjnej ssak6w, w tym duzych ssak6w drapieznych . 
2. 	Jako spetnienie warunk6w okreslonych w ust. 1 Zamawiajqcy uzna: 

a. 	 w odniesieniu do ust. 1 a skan dyplomu ukoriczenia studi6w wyzszych (Iub dyplomu 
doktorskiego/habil itacyjnego) oferenta lub os6b kt6rymi dysponuje, z zakresu nauk 
biologicznych, dotqczonq do oferty; 

b. 	 w odniesieniu do ust. 1 b oswiadczenie Wykonawcy ztozone na formularzu b~dqcym 

zatqczn ikiem nr 2 do ogtoszenia 0 opracowaniu jako autor lub wsp6tautor w ciqgu ostatnich 7 
lat co najmniej 3 publikacji lub niepublikowanych opracowari eksperckich dotyczqcych genetyki 
popu lacyjnej ssak6w, w tym duzych ssak6w drapieznych. 

c. 	 w odniesieniu do ust. 1c podpisan ie oswiadczenia b~dqcego cz~sciq formularza oferty w 
zatqczniku nr 1 

3. 	 Wykonawca przedstawi list~ wykonawc6w zam6wienia, zwanych dalej Zespotem i dla kazdego z nich 
ztozy oddzielnie oswiadczen ie, 0 kt6rym mowa w ust. 2b. Zamawiajqcy oceniajqc spetn ienie warunku 
posiadania doswiadczenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1 b i 2b bEi!dzie oceniat dorobek Zespotu tqcznie. 

4. 	Zamawiajqcy do terminu sktadania ofert moze zmienie warunki zam6wienia informujqc 0 tym wszyst
kich zawiadomionych wczesn iej Wykonawc6w W sytuacji , gdy Zamawiajqcy uzna zmianEi! warunk6w 
za istotnq, moze wydtuzye termin do ztozenia oferty oraz zobowiqzuje siEi! do poinformowania 0 tym 
Wykonawc6w poprzez stro n~ internetowq. 

-. 
IV. TERMIN ZWII\ZANIA OFERTJ\ . 

Wykonawca jest zwiqzany ofertq w terminie 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert. 


V. OPIS SPOSOBU POSTEiPOWANIA, MIEJSCE I TERM IN ZlOZENIA OFERTY 
1. 	 Oferenci powinni zfozye ofertEi! drogq elektronicznq w formie skan6w wymaganych dokument6w w 

formacie pdf lub jpg do-dnia 19 lutego 2021 r. na adres mripas@ibs.bialowieza.pllub w przypadku 
braku mozliwosci przestania wersj i elektronicznej osobiscie lub pocztq na adres Instytut Biologii 
Ssak6w PAN, Stoczek 1, "17-230 Biatowieza, z dopiskiem "Oferta na przeprowadzenie analiz 
genotypowania rysi". 

2. 	 Ofert~ nalezy przygotowae poprzez: 
a. 	 wypetnienie Formularza ofertowego stanowiqcego zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 
b. 	 wypefn ienie oswiadczen ia zgodnie z zafqcznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego dla 

wszystkich os6b wykonujqcych zam6wienie 
3. 	 Oferta powinna bye: 

- opatrzona pieczqtkq firmowq Uezel i dotyczy), 
- posiadae datEi! sporzqdzenia, 
- zawierae adres lub siedzibEi! oferenta, numer telefonu , numer NIP Uezeli dotyczy), 
- podpisana czyteln ie przez wykon awcEi! 

4. 	Oferty zto20ne po terminie niebEi!dq rozpatrywane 
5. 	W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdat od oferent6w wyjasnieri dotyczqcych tresci 

ztozonych ofert. 

VI. SPOSOB WYBORU OFERTY (kryteria oceny) 
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Zamawiajqcy sposr6d ofert spetniajqcych wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej 

biorqc pod uwag~ nast~pujqce kryteria: 


a) cena ofertowa - waga kryterium: 60%, 

Punktacja zostanie dokonana wedtug wzoru : 

Liczba punkt6w = (najnitsza cena sposr6d badanych ofertlcena danej oferty) x 60 


b) d05wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zam6wienia - publikacje i niepublikowane 

opracowania eksperckie - waga kryterium 40% 

Oferty b~dq oceniane w odniesieniu do spetnienia powytszego wymogu przez oferentow wedtug 

nast~pujqcych zasad: 


Zasada (w odniesieniu do ostatnich 7 lat lub okresu prowadzenia Punktacja 

dziatalnosci, jezeli byt kr6tszy, tqcznie dla wszystkich cztonk6w zespotu) 

Liczba publikacji lub opracowan eksperckich dotyczqcych genetyki 1 

popu lacyjnej ssak6w wi~ksza nit 3, w tym wi~cej nit 2 dotyczqce dutych 

ssak6w drapieznych , 

Liczba publ ikacji lub opracowan eksperckich dotyczqcych genetyki 0,7 

populacyjnej ssak6w wi~ksza nit 3, w tym 2 dotyczqcych duzych 

ssak6w drapietnych 

Liczba publikacji lub opracowan eksperckich dotyczqcych genetyki 0,5 

populacyjnej ssak6w wi~ksza nit 3, w tym 1 dotyczqcej dutych ssak6w 

drapietnych, 

Liczba publikacji lub opracowan eksperckich dotyczqcych genetyki 0,2 

populacyjnej ssak6w r6wna 3 r6wna 3, w tym 1 dotyczqcej duzych 

ssak6w drapietnych 


Liczba punkt6w = "publikacje" x 40 

Cafkowita liczba punkt6w = punkty w kryt~rium "cena ofertowa" + punkty w kryterium "publikacje". 

Ocena doswiadczenia b~dz ie dokonywana w oparciu 0 publikacje i opracowania (autor6w i wsp6tautor6w) 

Zespotu tqcznie. 

Calkowity zakres motliwej do uzyskania punktacji wynosi od 0 do 100 pkt., gdzie 1 pkt. = 1%. Wyniki 

wszystkich dziatan zostanq zaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku . 


Za najkorzystniejsz", zostanie uznana oferta z najwyzsz", liczbct punkt6w. 

VII. INFORMACJE DOTYCZ~CE WYBORU OFERTY 
1. 	 Informacja 0 wyborze Wykonawcy z.ostanie umieszczona na stronie podmiotowej BIP: 

https://bip.ibs.bialowieza.pl/ oraz na tablicy ogtoszeniowej w siedzibie IBS Biatowieta, Stoczek 1, 
17 -230 Bialowieza . 

2. 	Wykonawca, kt6rego oferta zostan ie uznana za najkorzystniejszq zostanie powiadomiony odr~bnie 0 

formalnosciach niezb~dnych do zawarcia umowy. 

VII I. WARUNKI REALlZACJI UMOWY I SPOSOB DOKONYWANIA Pt.ATNOSCI 
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa wedlug wzoru zamieszczonego w zalqczniku nr 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

IX. UWAGI KONCOWE 
1. 	Niniejsze post~powan ie prowadzone jest w zwiqzku z realizacjq projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 

"Powr6t rys ia do p6lnocno-zachodniej Polski" wsp6ffinansowanego ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci w 
ramach Programu Operacyj nego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (umowa 0 dofinansowanie 
projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-00-0143/1 6-00). Niniejsze ogtoszen ie nie jest 
ogloszeniem w rozumieniu ustawy prawo zam6wien publicznych. 

2. 	Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 
2.1 zmiany term inu skladania ofert; 
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2.2 wyjasn ien ia tresci ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty Sq niejednoznaczne, niejasne lub 
budzq wqtpl iwosci; 

2.3 uzupetniania ofert w przypadku stwierdzenia brak6w, kt6re mozna uzupetn i6; 
2.4 poprawienia omytek rach unkowych za zgodq Wykonawcy; 
2.5 odrzucenia ofert ztozonych po wyznaczonym terminie; 
2.6 odrzucenia ofert niezgodnych z zatozen iami zapytania ofertowego. 

3. Nin iejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiqzania Zamawiajqcego do zawarcia umowy. 

Zatqczn iki : 

1. Zatqcznik nr 1 - Formularz oferty 
2. Zatqcznik nr 2 - Formularz oswiadczenia 0 posiadan iu doswiadczenia 
3. Zatqczn ik nr 3 - Wz6r umowy 
4. Oswiadczenie RODO-1 
5. Oswiadczenie RODO-2 
6. Klauzula informacyjna 

Zatwierdzam 

Rafat Kowa lczyk 
Dyrektor 

Do publikacj i dnia 11-02-2021 na tablicy informacyjnej w siedzibie IBS Biatowieza oraz na stronie 
podmiotowej BI P: htlps:/Ibip.ibs.bialowieza. pll 
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