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Uczestnicy zapytania ofertowego 2/2017 Dotyczy zapytania dotyczącego:  

1. Wykonanie analiz potencjalnych rynków docelowych obrazujących zapotrzebowanie na 

efekty fazy B+R projektu pt:” Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych 

haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum 

aesitivum L.).”  

2. Opracowanie profilu oraz pozyskanie potencjalnych partnerów gospodarczych, którzy będą 

zainteresowani współfinansowaniem badań oraz wdrożeniem efektów fazy B+R ww. projektu 

Rezultatem tego opracowania powinien być raport przekazy zamawiającemu, w którym znajdą 

się rekomendacje co do sposobu wdrożenia i wskazania modelu wdrożenia (wybór jednego 

lub kilku partnerów). Ponadto raport powinien wskazywać maksymalnie trzech partnerów (lub 

grupy partnerów) rekomendowanych do współpracy. 

 

Dotyczy:  Pytań, które wpłynęło od jednego z oferentów biorących udział w  postępowaniu ofertowym 

Zapytanie: 

Czy wymienione w zapytaniu rynki docelowe podlegają hierarchizacji? 

Odpowiedź: 

Zaplanowane rozwiązanie ze względu na swój charakter i użyteczność oraz właściwości będzie mogło 

zostać wykorzystane w wszystkich wymienionych państwach. Dlatego rynki docelowe w założonych do 

opracowania analizach nie podlegają hierarchizacji 

Zapytanie: 

Czy określają Państwo konkretną metodologię badań rynku? Czy konieczne jest wykorzystanie danych 

pochodzących ze źródeł pierwotnych? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wskazuje konkretnej metodologii przeprowadzenia badań wskazanych rynków. 

Jednakże założona przez Zleceniobiorcę metodologia musi wpisywać się w jedną z powszechnie 

przyjętych metod oraz musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpienie do prac 

przez Zleceniobiorcę.  

Bazą do wykonanych analiz powinny stanowić zarówno źródła pierwotne jak i źródła wtórne co jest 

niezwykle istotne pod kątem osiągnięcia zamierzonych celów projektu tj. zbadania rynków docelowych 

jak i pozyskania partnerów zainteresowanych wdrożeniem planowanego do opracowania rozwiązania.  



 

 

 

Zapytanie: 

Jaka jest przewidywana liczba spotkań z potencjalnymi partnerami? Czy przewidują Państwo 

uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy we wspomnianych spotkaniach? 

Odpowiedź 

Zgodnie z wstępnym rozeznaniem przeprowadzonym przez Zamawiającego potencjalnym partnerem 

w projekcie mogą być: 

- podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Nasiennej (PIN), 

- spółki nasienne należące do Agencji Nieruchomości Rolnych, 

- filie zagranicznych spółek nasiennych działające na rynku polskim, 

- wyspecjalizowane laboratoria. 

Planowane do opracowania rozwiązanie może spotkać się ze znacznym zainteresowaniem rynku, 

dlatego planuje się maksymalnie jak największą liczbę spotkań tak aby wybrać Partnera z którym 

wynegocjowane zostaną najlepsze warunki współpracy dla Zamawiającego.  

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do uczestnictwa w każdym organizowanym spotkaniu. Ponadto 

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do faktycznego zorganizowania spotkania pomiędzy stronami, co 

obejmuje m.in.: opracowanie agendy spotkania w formie prezentacji oraz sporządzenie notatki.   

Zakłada się, iż ww. spotkania będą odbywały się zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w siedzibach 

potencjalnych partnerów 

Zapytanie: 

Czy w trakcie realizacji projektu przewidują Państwo potrzebę organizacji spotkań roboczych z 

Wykonawcą? Jeżeli tak to w jakiej liczbie? 

 

Odpowiedź 

Tematyka obejmująca wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy jest bardzo wąską 

specjalizacją. Dlatego niezbędnym elementem realizacji zlecenia będą spotkania robocze, które są 

wymagane ze względu konieczność nabycia niezbędnej wiedzy merytorycznej z zakresu projektu. Jest 

to bardzo ważne ponieważ brak takiej wiedzy może wpłynąć na niezrozumienie zaplanowanej tematyki 

projektu i w konsekwencji błędne lub niepełne zrealizowanego powierzonego zlecenia. Reasumując 

niezbędne będzie uczestnictwo w co najmniej kilku lub kilkunastu wstępnych spotkaniach roboczych, 

na których przedstawione zostaną najważniejsze elementy planowanego projektu. Ponadto w trakcie 

realizacji zlecenia planuje się przeprowadzenie kilku kolejnych spotkań, w trakcie których weryfikowane 

będą efekty zlecenia oraz prawidłowość prowadzonych prac.  

 


