Projekt Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci
urodzonych przedwcześnie
współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Innowacje Społeczne

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………… REGON: ……………………………
Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..
tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

1. Składając ofertę w postępowaniu IS-2/81/2015/2018 oferujemy :

LP

CENA
NETTO

OPIS PRZEDMIOTU

WARTOŚĆ
NETTO

STAWKA
VAT

WARTOŚĆ
Z PODATKIEM

TERMIN
REALIZCAJI

Usługa polegającej na analizie

ekonomicznej kosztów
pozyskania mleka od dawczyń w
1. zależności od modelu banku
mleka i technologii utrwalania

wartość netto……………….. zł

VAT (…… %) - ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)
1. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia nie później niż w terminie ………………………….
3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.
........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

Ogłoszenie na stronę www

Warszawa, dnia 10. kwietnia 2018
Fundacja Bank Mleka Kobiecego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w
ramach części piltażowej projektu Lactotech polegającej na analizie ekonomicznej
kosztów pozyskania mleka od dawczyń w zależności od modelu banku mleka i
technologii utrwalania
Przedmiot zamówienia :
Analiza efektywności kosztów
Analiza konsekwencji kosztów
 część kliniczna:
§ przegląd wyników części badawczej projektu Laktotech
§ powiązanie z toczącymi się badaniami paskalizacji z twardymi
punktami końcowymi
§ powiązanie z twardymi punktami końcowymi poprzez
opublikowane przeglądy systematyczne dot. pasteryzacji
(dyskusja)
 część kosztowa:
§ porównanie taryfy żywienie dojelitowe z zastosowaniem mleka
modyfikowanego, odciągniętego mleka matki lub mleka z banku
mleka kobiecego w populacji wcześniaków do ukończenia 4 tyg.
życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie
mogą być karmione piersią z kosztami oszacowanymi we
współpracy z Wykonawcami części badawczej projektu Laktotech
 przygotowanie wyników analizy do publikacji uwzględniające:
§ omówienie perspektywy regionalnej banków mleka
§ omówienie aspektów metodologicznych analiz kontekście
wytycznych oraz opublikowanych analiz tego typu
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2018
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Wymagania: Od wykonawcy oczekiwane jest doświadczenie w wykonywaniu analiz
farmakoekonomicznych. Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
Kryteria wyboru oferty:
• cena
• parametry
Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę na załączonym formularzu, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
biuro@bankmleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17/04/2018 r.
Wybór oferty: Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.
W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze
w termie 3 dni od zakończenia postępowania..
Okres związania ofertą: 30 dni
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
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