Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy technologicznej przedsiębiorstwa w
oparciu o metodę due diligence potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund

Niniejszym Fundusz Augere Health Food Fund (dalej: „Zamawiający”) zaprasza adresata (dalej:
„Oferent”) do wzięcia udziału w procesie składania ofert na wykonanie opracowania doradczego
(dalej: „Zamówienie”) w zakresie, na warunkach i w sposób określony poniżej.
1.

Informacja o Zamawiającym
Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod
adresem: al. 3 Maja nr 9, 30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000616709, posiadająca numery REGON: 364409721 i NIP: 6762507137 oraz
kapitał zakładowy w wysokości: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100
złotych), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS (zwana dalej: „Funduszem”),
reprezentowana przez:
Pana Tomasza Kaniowskiego – Prezesa Zarządu,
Pana Mariusza Borowca – Członka Zarządu.

2.

Ogólne informacje o Zamówieniu
a.

b.

c.

Zamawiający rozważa dokonanie inwestycji kapitałowej w istniejącą spółkę – występującą
w obrocie pod firmą Real Research Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000660375, zwaną dalej: „Spółką”) w ramach której osoby fizyczne Marcin Krzykawski (posiadający numer PESEL: 84103015619) oraz Renata Krzykawska
(posiadająca numer PESEL: 92081100948) (zwani dalej łącznie: „Pomysłodawcami”)
realizują projekt „LifeGel”.
Pomysłodawcy, przed zawiązaniem Spółki, przeprowadzili prace dotyczące opracowania i
i koncepcji wprowadzenia na rynek hydrożelu do hodowli komórek w środowisku 3D
(dalej: „Wynalazek”). Obecnie, prace nad Wynalazkiem są kontynuowane przez Spółkę.
W procesie dalszej oceny Wynalazku, poprzedzającej dokonanie inwestycji kapitałowej
w Spółkę, konieczne jest zbadanie

d.

3.

poziomu gotowości technologicznej (TRL) Wynalazku,
oraz charakterystykę technologiczną i funkcjonalną Wynalazku i wynikające z niej
przewagi konkurencyjne.
Według informacji uzyskanych od Pomysłodawców, Zamawiający zakłada, że główne
komercyjne zastosowanie Wynalazku może mieć miejsce w przemyśle
biotechnologicznym, farmaceutycznym oraz medycznym.

Specyfikacja przedmiotu oferty
Przedmiotem oferty jest przygotowanie opracowania w formie adekwatnej do przedmiotu
Zamówienia zawierającego następujące ustalenia i rekomendacje:
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a) Przeprowadzenie badania due dilligence w zakresie technologii oraz funkcjonalności
Wynalazku, w szczególności:
• stałości składu chemicznego;
• braku czynników wzrostu;
• parametrów chemicznych;
• łatwości modyfikacji stężenia i twardości hydrożelu w procesie produkcyjnym;
• procesu i możliwości hodowli komórkowej;
• powtarzalności wytwarzania Wynalazku;
• warunków przechowywania i magazynowania w kontekście trwałości i
przydatności do użycia.
b.
Określenie zakresu prac wykonanych w ramach realizacji przez Pomysłodawców
projektów w okresie studiów magisterskich, doktoranckich i pracy na uczelniach wyższych
(prace badawcze na uczelniach, granty badawcze, etc.) wchodzących w zakres projektu
LifeGel.
c.
Określenie poziomu gotowości technologicznej (TRL) Wynalazku.
d.
Zweryfikowanie możliwości oraz rekomendacja ochrony praw własności intelektualnej i
przemysłowej przez Spółkę z uwzględnieniem jej celów gospodarczych, przy zastrzeżeniu,
że:
•
celem Spółki jest ekspansja globalna, która może obejmować także sprzedaż licencji
na korzystanie z chronionego rozwiązania;
•
opracowana rekomendacja powinna wskazywać konieczne działania B+R jakie musi
zrealizować Spółka aby chronić posiadane i wytwarzane prawa własności
intelektualnej oraz maksymalizować możliwe przyszłe przychody z opłat
licencyjnych.
e. Zweryfikowanie rynków docelowych oraz potencjalnych zastosowań technologii.
f. Analiza globalnego i krajowego rynku hodowli komórkowych 3D, segmentacja rynku i
główne zastosowania, analiza trendów na rynku, analiza producentów i dostępnych
produktów.
g. Analiza projektów w fazie seed/venture w zakresie hodowli komórkowych 3D.
Zamówienie realizowane będzie przy pełnej współpracy Pomysłodawców.
Oferent ma możliwość zadawania pytań dotyczących Zamówienia droga mailową na adres mailowy:
biuro@augereventure.pl w terminie nie późniejszym niż 20 marca 2018 roku.
4.

Termin realizacji Zamówienia i budżet przeznaczony na jego finansowanie przez
Zamawiającego
1)

2)

Zamawiający oczekuje wykonania Zamówienia w ciągu 10 dni roboczych licząc od
następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy w sprawie wykonania
Zamówienia.
Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia budżet w wysokości do 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy i 0/100 złotych) netto.
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5.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent powinien dołączyć do oferty
1)

2)
3)
4)

5)

Zamawiający przyjmuje oferty na wykonanie Zamówienia w terminie do dnia 22 marca
2018 roku (godz. 12:00). Oferta powinna być złożona w formie pliku pdf na adres
biuro@augereventure.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w każdym czasie z Zamówienia bez
dokonania wyboru oferty.
Przewidywany termin dokonania wyboru oferty – do 28 marca 2018r.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o doświadczeniu jego
przedsiębiorstwa w zakresie objętych Zamówieniem (np. mierzonym liczbą
zrealizowanych projektów tego typu, referencjami od klientów, itp.) oraz o doświadczeniu
zawodowym członków zespołu mającego realizować przedmiot Zamówienia.
Oferent zobowiązany jest podać cenę wykonania przedmiotu Zamówienia w formie kwoty
netto PLN, nie większą jednak niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego w budżecie.

6. Wybór oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę kompetencje i cenę usługi. Równoczesne
złożenie przez Oferenta oferty na wykonanie zapytania ofertowego z dnia 16 marca 2018 roku pt.
„Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due
diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności
intelektualnej i własności przemysłowej potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food
Fund” będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego.
Oferent musi bezwzględnie spełniać poniższe wymagania:
1) udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu wycen dotyczących wprowadzania na
rynek innowacyjnych produktów z dziedziny life science/ bioinżynierii/ biotechnologii/
biologii medycznej/ biofizyki/ wyroby medyczne (minimum 5 wycen w ciągu ostatnich 6 lat);
2) udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw (minimum 2
wyceny w ciągu ostatnich 5 lat);
3) udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu wycen/analiz dla funduszy
inwestycyjnych (minimum 2 wycen/analiz w ciągu ostatnich 3 lat);
4) wykazanie w zespole minimum dwóch osób: prawnika/radcy prawnego oraz technologa w
zakresie biotechnologii, biofizyki, biochemii lub pokrewnych z tytułem doktora;
5) dwukrotnie w okresie wykonania usługi uczestniczyć osobiście w konsultacjach z twórcami
wynalazków w siedzibie Zamawiającego.
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