
 
Radom,  30 września 2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Szanowni Państwo, 

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Noble Health Sp. z o.o. o dofinansowanie na 
realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 
2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia nam oferty 
na realizację usługi w zakresie opracowania składu ulepszonej wersji linii produktowej Class A 
Collagen (suplement diety oraz krem). 

Cel: analiza i ocena skuteczności działania obecnie dostępnych na rynku produktów z linii Class A 
Collagen  (suplement diety oraz krem) oraz opracowanie rekomendacji w zakresie ulepszenia składu 
produktów wchodzących w skład powyższej linii produktowej w celu uzyskania następujących 
efektów: wzmocnienie wpływu produktów na nawilżenie i elastyczność skóry oraz zminimalizowanie 
negatywnego wpływu  na skórę produktu w postaci kremu – produkt bardziej naturalny, delikatny i nie 
blokujący porów i wpisujący się w kurację Anti-age. 

PONIŻEJ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

I. Dane zamawiającego 

Noble Health Sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 13 lok. 8,  
26-600 Radom 
REGON: 141964846 
NIP: 9482546333 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi polegającej na opracowaniu składu 
ulepszonej wersji linii produktowej Class A Collagen (suplement diety oraz krem). 
 
Działania do realizacji w ramach usługi: 
 
1)  Wybranie zdrowych probantów w ilości 50 osób (kobiety w wieku 25-55 lat)  

2)  Przekazanie produktów dla probantów oraz przeprowadzenie na nich następujących 
ankiet: ankieta nt. dotychczasowego doświadczenia w zakresie stosowania suplementów diety 
i kremów oraz preferencji w zakresie poszukiwanych cech tych produktów, ankieta 
żywieniowa, ankieta dotycząca aktywności fizycznej oraz ankieta kosmetyczna. 
- spotkanie informacyjne, wyrażenie zgody na udział w badaniu, wypełnienie ankiet, 
przekazanie probantom obecnie dostępnych produktów z  linii Class A Collagen (suplement 
diety i krem) wraz z zaleceniami dotyczącymi stosowania produktów. 



3) Badania probantów przed zastosowaniem przekazanych produktów. 
Badania mają objąć co najmniej:  
- ocenę zależności pomiędzy pojemnością elektryczną, a zawartością wody w naskórku 
- pomiar składu masy  
- określenie zawartości składników mineralnych w organizmie 
- pomiar ciśnienia tętniczego, 
- ocenę wywiadu żywieniowego  
- pomiar grubości fałdów skóry, dokonamy za pomocą szczypczyków, 
- pomiar gęstości kości piętowej  

4. Powtórne badanie probantów po zakończeniu trzymiesięcznego okresu stosowania 
przekazanych produktów wchodzących w skład linii Class A Collagen  

5. Przygotowanie raportu i statystyki w oparciu o przeprowadzone badania.  

6. Opracowanie rekomendacji w zakresie ulepszonego składu produktów z linii Class A 
Collagen (suplement diety i krem)  

III. Termin wykonania zamówienia 

Usługa musi zostać przeprowadzona w okresie nie przekraczającym 18 miesięcy. 

IV. Sposób przygotowania ofert 

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej do dnia 14 października 2015 r. włącznie 
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: a.owczarek@noblehealth.pl  

VI. Kryteria oceny ofert 

Nadesłane oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria punktowe: 

Kryterium Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 
danego kryterium oceny oferty 

Waga 
punktowa 

1. Cena usługi Oferta z najniższą ceną – 2 pkt  
Pozostałe oferty – 0 pkt 
 

2 

2. Termin realizacji usługi Do 12 miesięcy włącznie  – 2 pkt 
Powyżej 12 miesięcy, do 18 miesięcy włącznie –  1 pkt 

1 

3. Doświadczenie wykonawcy w 
realizacji usług  polegających 
na opracowaniu nowego lub 
ulepszonego produktu z 
branży suplementów diety 
i/lub kosmetyków 

Jednostka naukowa z największym doświadczeniem 
(największa ilość zrealizowanych usług)  – 2 pkt 
Pozostałe jednostki z mniejszym doświadczeniem – 1 
pkt 
Brak doświadczenia – 0 pkt 
 

2 

4. Stosowanie w procesie 
realizacji usługi urządzeń i 
lub/technologii o charakterze 
proekologicznym  

Jednostka naukowa będzie stosować w procesie 
realizacji usługi urządzenia i lub/technologie o 
charakterze proekologicznym – 1 pkt 
Jednostka naukowa nie będzie stosować w procesie 
realizacji usługi urządzeń ani technologii o charakterze 
proekologicznym – 0 pkt 

1 
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VII. Wynik postępowania ofertowego 

Informacja nt. wyniku postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie noblehealth.pl oraz 
przesłana na adres mailowy Oferentów w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu składania 
ofert.  Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana ta, która uzyska 
najwyższą ilość punktów. 

VIII. Osoba do kontaktu 

Dodatkowe informacje związane z zapytaniem ofertowym można otrzymać od:  
Agnieszka Owczarek 
Nr telefonu: 698 691 109 
Adres e-mail: a.owczarek@noblehealth.pl 

IX. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym 
 

1) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego 

2) Brak możliwości składania ofert częściowych – oferta musi obejmować całość prac 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

3) Okres realizacji usługi nie może przekroczyć 18 miesięcy 
4) Oferta musi być ważna co najmniej do 29 lutego 2016 r.  
5) Do składania ofert uprawnione są wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o 
której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
Ocena warunków odbędzie się na podstawie treści złożonej oferty. 

X. Wykluczenia 

Ze składania ofert wykluczone są podmioty  powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym - 
firmą Noble Health Sp. z o.o. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, 
a wykonawcą, polegające na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika, 
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić  uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz oferty 
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