Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 23.01.2018
dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie usługi w ramach projektu:
„Uzyskanie prawa ochrony własności intelektualnej na patent pt. "Zespojony z natryskiem perowskitowym lub
innym rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełniony gazem, wykonany z tworzywa sztucznego posiadającego
właściwości bariery gazowej ‑ pneumatyczny pojemnik gazowy." poza granicami Polski”, który otrzymał
doﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności
przemysłowej”
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą
konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności ﬁnansowanych w perspektywie ﬁnansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
oraz z Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności ﬁnansowanych w perspektywie ﬁnansowej 2014‑2020 (Dz. U. z 2016
r., poz. 217).
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o
którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73000000‑2 ‑ Usługi badawcze
i eksperymentalno‑rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego produktu, obejmujące następujące zadania:
● Zadanie 1.: Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT ‑ faza międzynarodowa
Celem zadania jest rozpoczęcie procedury ochrony wynalazku w postaci zespojonego z natryskiem
perowskitowym lub innym rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełnionego gazem, wykonanego z tworzywa
sztucznego posiadającego właściwości bariery gazowej ‑ pneumatycznego pojemnika gazowego poza granicami
Polski w ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT.
Do realizacji tego celu niezbędne jest wniesienia zgłoszenia patentowego do WIPO, które rozpocznie tzw. fazę
międzynarodową zgłoszenia patentowego PCT. Dlatego też w ramach zadania konieczne są następujące
działania:
1) Przygotowanie dokumentacji patentowej, w tym jej przetłumaczenie na język zgłoszenia
Zgodnie z wymaganiami wniosek dot. zgłoszenia patentowego PCT musi być złożony na odpowiednim
formularzu, do którego będą dołączone m. in.:
‑ opis wynalazku,
‑ zastrzeżenia,
‑ skrót opisu wynalazku,
‑ rysunki,
‑ pozostałe załączniki.
Konieczne będzie także przetłumaczenie dokumentacji dot. wynalazku (opis, zastrzeżenia, skrót, rysunki) z jęz.
polskiego na jęz. angielski, który jest wymaganym językiem urzędowym przy zgłoszeniu patentowym PCT.
W ramach działania nr 1 ponoszone będą następujące koszty:
‑ tłumaczenie dokumentacji patentowej na języki zgłoszenia (angielski),
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
2) Wniesienia zgłoszenia patentowego

W ramach tego działania nastąpi złożenie przygotowanego wcześniej dokumentacji aplikacyjnej w ramach
międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT. W dokumentacji zostaną określone regiony
oraz kraje będące sygnatariuszami procedury PCT. Zakres ochrony będzie spójny z pkt. VII niniejszego wniosku
pkt. "Obszar planowanej ochrony objętej zgłoszeniem".
W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ opłaty urzędowe związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, w tym m.in. opłata za
zgłoszenie, opłata za poszukiwanie, opłata za dokumenty pierwszeństwa.
3) Postępowanie w ramach procedury PCT
W ramach tego działania prowadzone będą czynności przez zawodowego pełnomocnika związane m. in. z
odpowiadaniem na pisma urzędowe w związku z ewentualnymi zastrzeżeniami dot. wynalazku oraz z
ewentualnymi poprawkami dokumentacji patentowej.
W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z koniecznością odpowiadania na pisma urzędowe oraz
ewentualne poprawki dokumentacji patentowej,
‑ tłumaczenia, na dalszym etapie postępowania, na język polski pism urzędowych kierowanych do
Wnioskodawcy przez WIPO.
Efektem zadania nr 1 będzie otrzymanie pozytywnego raportu z badań pt. „Wstępne sprawozdanie
międzynarodowe na temat zdolności patentowej” oraz przekazanie przez WIPO zgłoszenia międzynarodowego
wybranym krajowym oraz regionalnym urzędom, w których Wnioskodawca ubiega
się o patent.
● Zadanie 2.: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej ‑ faza regionalna EPO
Celem zadania jest uzyskanie ochrony wynalazku w postaci zespojonego z natryskiem perowskitowym lub innym
rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełnionego gazem, wykonanego z tworzywa sztucznego posiadającego
właściwo na terenie krajów będących sygnatariuszami EPO w ramach międzynarodowego zgłoszenia
patentowego PCT. Do realizacji tego celu niezbędne jest wniesienie zgłoszenia patentowego do EPO, które
rozpocznie tzw. fazę regionalną procedury PCT. W ramach
zadania konieczne są następujące działania:
1) Przygotowanie dokumentacji patentowej, w tym jej przetłumaczenie na język zgłoszenia
Zgodnie z wymaganiami wniosek dot. zgłoszenia patentowego w ramach fazy regionalnej PCT musi być złożony
na odpowiednim formularzu wymaganym przez EPO, do którego będą dołączone m. in.:
‑ opis wynalazku,
‑ zastrzeżenia,
‑ skrót opisu wynalazku,
‑ rysunki,
‑ pozostałe załączniki.
Konieczne będzie także przetłumaczenie dokumentacji dot. wynalazku (opis, zastrzeżenia, skrót, rysunki) z jęz.
polskiego na jęz. angielski będący językiem urzędowym EPO.
W ramach działania nr 1 ponoszone będą następujące koszty:
‑ tłumaczenie dokumentacji patentowej na języki zgłoszenia (angielski),
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
2) Wniesienia zgłoszenia patentowego
W ramach tego działania nastąpi złożenie przygotowanej wcześniej dokumentacji aplikacyjnej w ramach fazy
regionalnej procedury PCT. W dokumentacji zostaną określone wszystkie kraje będące
sygnatariuszami EPO, na terenie których ma obowiązywać ochrona. Zakres ochrony będzie spójny z pkt. VII
niniejszego wniosku pkt. "Obszar planowanej ochrony objętej zgłoszeniem".
W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ opłaty urzędowe związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, opłata za poszukiwanie,
opłata za badanie, opłaty za wyznaczenie, za rozszerzenia, za utrzymanie zgłoszenia w mocy.
3) Postępowanie w ramach fazy regionalnej procedury PCT przed EPO Działanie to będzie obejmować
zarówno badanie formalne jak i na dalszym etapie badanie merytoryczne. Dlatego też w ramach tego działania
prowadzone będą czynności przez zawodowego pełnomocnika związane m. in. z odpowiadaniem na pisma
urzędowe w związku z ewentualnymi zastrzeżeniami dot. wynalazku oraz z ewentualnymi poprawkami
dokumentacji patentowej.
W ramach działania nr 3 ponoszone będą następujące koszty:
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z koniecznością odpowiadania na pisma urzędowe oraz
ewentualne poprawki dokumentacji patentowej,

‑ tłumaczenia, na dalszym etapie postępowania, na język polski pism urzędowych kierowanych do
Wnioskodawcy przez EPO,
‑ koszty procedury walidacji patentu we wszystkich krajów będących sygnatariuszami EPO.
Efektem zadania nr 2 będzie skuteczne dokonanie zgłoszenia wynalazku i przeprowdzenie procedury badawczej
przed EPO.
● Zadanie 3.: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej ‑ faza krajowa Stany Zjednoczone
Celem zadania jest uzyskanie ochrony wynalazku w postaci zespojonego z natryskiem perowskitowym lub innym
rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełnionego gazem, wykonanego z tworzywa sztucznego posiadającego
właściwości bariery gazowej ‑ pneumatycznego pojemnika gazowego na terenie Stanów Zjednoczonych w
ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT. Do realizacji tego celu niezbędne jest wniesienie
zgłoszenia patentowego do USPTO, które rozpocznie tzw. fazę krajową procedury PCT. W ramach zadania
konieczne są następujące działania:
1) Przygotowanie dokumentacji patentowej, w tym jej przetłumaczenie na język zgłoszenia
Zgodnie z wymaganiami wniosek dot. zgłoszenia patentowego w ramach fazy krajowej PCT musi być złożony na
odpowiednim formularzu wymaganym przez USPTO, do którego będą dołączone m. in.:
‑ opis wynalazku,
‑ zastrzeżenia,
‑ skrót opisu wynalazku,
‑ rysunki,
‑ pozostałe załączniki.
Konieczne będzie także przetłumaczenie dokumentacji dot. wynalazku (opis, zastrzeżenia, skrót, rysunki) z jęz.
polskiego na jęz. angielski będący językiem urzędowym USPTO.
W ramach działania nr 1 ponoszone będą następujące koszty:
‑ tłumaczenie dokumentacji patentowej na języki zgłoszenia (angielski),
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
2) Wniesienia zgłoszenia patentowego
W ramach tego działania nastąpi złożenie przygotowanej wcześniej dokumentacji aplikacyjnej w ramach fazy
krajowej procedury PCT. Zakres ochrony będzie obejmował Stany Zjednoczone co jest spójne z pkt. VII
niniejszego wniosku "Obszar planowanej ochrony objętej zgłoszeniem".
W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ opłaty urzędowe związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, w tym m.in. opłata za
zgłoszenie, opłata za poszukiwanie, opłata za badanie, pozostałe niezbędne opłaty.
3) Postępowanie w ramach fazy krajowej procedury PCT przed USPTO
Działanie to będzie obejmować zarówno badanie formalne jak i na dalszym etapie badanie merytoryczne.
Dlatego też w ramach tego działania prowadzone będą czynności przez zawodowego pełnomocnika związane m.
in. z odpowiadaniem na pisma urzędowe w związku z ewentualnymi zastrzeżeniami dot. wynalazku oraz z
ewentualnymi poprawkami dokumentacji patentowej.
Konieczne będzie także korzystanie z usług miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymogi
formalne procedury krajowej.
W ramach działania nr 3 ponoszone będą następujące koszty:
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z koniecznością odpowiadania na pisma urzędowe oraz
ewentualne poprawki dokumentacji patentowej,
‑ usługi miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymóg korzystania z jego usług,
‑ tłumaczenia, na dalszym etapie postępowania, na język polski pism urzędowych kierowanych do
Wnioskodawcy przez USPTO.
Efektem zadania nr 4 będzie skuteczne dokonanie zgłoszenia i przeprowdzenie procedury badawczej przed
USPTO.
● Zadanie 4.: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej ‑ faza krajowa Kanada
Celem zadania jest uzyskanie ochrony wynalazku w postaci przekąski niskotłuszczowej i sposobu wytwarzania
przekąski niskotłuszczowej na terenie Kanady w ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT. Do
realizacji tego celu niezbędne jest wniesienie zgłoszenia patentowego do CIPO, które rozpocznie tzw. fazę
krajową procedury PCT. W ramach zadania konieczne są następujące działania:
1) Przygotowanie dokumentacji patentowej, w tym jej przetłumaczenie na język zgłoszenia
Zgodnie z wymaganiami wniosek dot. zgłoszenia patentowego w ramach fazy krajowej PCT musi być złożony na
odpowiednim formularzu wymaganym przez CIPO, do którego będą dołączone m. in.:

‑ opis wynalazku,
‑ zastrzeżenia,
‑ skrót opisu wynalazku,
‑ rysunki,
‑ pozostałe załączniki.
Konieczne będzie także przetłumaczenie dokumentacji dot. wynalazku (opis, zastrzeżenia, skrót, rysunki) z jęz.
polskiego na jęz. angielski będący językiem urzędowym CIPO.
W ramach działania nr 1 ponoszone będą następujące koszty:
‑ tłumaczenie dokumentacji patentowej na języki zgłoszenia (angielski),
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
2) Wniesienia zgłoszenia patentowego
W ramach tego działania nastąpi złożenie przygotowanej wcześniej dokumentacji aplikacyjnej w ramach fazy
krajowej procedury PCT. Zakres ochrony będzie obejmował Kanady co jest spójne z pkt. VII niniejszego wniosku
"Obszar planowanej ochrony objętej zgłoszeniem".
W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ opłaty urzędowe związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, w tym m.in. opłata za
zgłoszenie, opłata za poszukiwanie, opłata za badanie, pozostałe niezbędne opłaty.
3) Postępowanie w ramach fazy krajowej procedury PCT przed CIPO
Działanie to będzie obejmować zarówno badanie formalne jak i na dalszym etapie badanie merytoryczne.
Dlatego też w ramach tego działania prowadzone będą czynności przez zawodowego pełnomocnika związane m.
in. z odpowiadaniem na pisma urzędowe w związku z ewentualnymi zastrzeżeniami dot. wynalazku oraz z
ewentualnymi poprawkami dokumentacji patentowej.
Konieczne będzie także korzystanie z usług miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymogi
formalne procedury krajowej.
W ramach działania nr 3 ponoszone będą następujące koszty:
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z koniecznością odpowiadania na pisma urzędowe oraz
ewentualne poprawki dokumentacji patentowej,
‑ usługi miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymóg korzystania z jego usług,
‑ tłumaczenia, na dalszym etapie postępowania, na język polski pism urzędowych kierowanych do
Wnioskodawcy przez CIPO.
Efektem zadania nr 4 będzie skuteczne dokonanie zgłoszenia i przeprowadzenie procedury badawczej przed
CIPO.
● Zadanie 5.: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej ‑ faza krajowa Chiny
Celem zadania jest uzyskanie ochrony wynalazku w postaci zespojonego z natryskiem perowskitowym lub innym
rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełnionego gazem, wykonanego z tworzywa sztucznego posiadającego
właściwości bariery gazowej ‑ pneumatycznego pojemnika gazowego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej
(ChRL) w ramach międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT. Do realizacji tego celu niezbędne jest
wniesienie zgłoszenia patentowego do SIPO, które rozpocznie tzw. fazę krajową procedury PCT. W ramach
zadania konieczne są następujące działania:
1) Przygotowanie dokumentacji patentowej, w tym jej przetłumaczenie na język zgłoszenia
Zgodnie z wymaganiami wniosek dot. zgłoszenia patentowego w ramach fazy krajowej PCT musi być złożony na
odpowiednim formularzu wymaganym przez SIPO, do którego będą dołączone m. in.:
‑ opis wynalazku,
‑ zastrzeżenia,
‑ skrót opisu wynalazku,
‑ rysunki,
‑ pozostałe załączniki.
Konieczne będzie także przetłumaczenie dokumentacji dot. wynalazku (opis, zastrzeżenia, skrót, rysunki) z jęz.
polskiego na jęz. chiński będący językiem urzędowym SIPO.
W ramach działania nr 1 ponoszone będą następujące koszty:
‑ tłumaczenie dokumentacji patentowej na języki zgłoszenia (chiński),
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
2) Wniesienia zgłoszenia patentowego
W ramach tego działania nastąpi złożenie przygotowanej wcześniej dokumentacji aplikacyjnej w ramach fazy
krajowej procedury PCT. Zakres ochrony będzie obejmował ChRL co jest spójne z pkt. VII niniejszego wniosku
"Obszar planowanej ochrony objętej zgłoszeniem".

W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ opłaty urzędowe związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, w tym m.in. opłata za
zgłoszenie, opłata za poszukiwanie, opłata za badanie, pozostałe niezbędne opłaty.
3) Postępowanie w ramach fazy krajowej procedury PCT przed SIPO
Działanie to będzie obejmować zarówno badanie formalne jak i na dalszym etapie badanie merytoryczne.
Dlatego też w ramach tego działania prowadzone będą czynności przez zawodowego pełnomocnika związane m.
in. z odpowiadaniem na pisma urzędowe w związku z ewentualnymi zastrzeżeniami dot. wynalazku oraz z
ewentualnymi poprawkami dokumentacji patentowej.
Konieczne będzie także korzystanie z usług miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymogi
formalne procedury krajowej.
W ramach działania nr 3 ponoszone będą następujące koszty:
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z koniecznością odpowiadania na pisma urzędowe oraz
ewentualne poprawki dokumentacji patentowej,
‑ usługi miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymóg korzystania z jego usług,
‑ tłumaczenia, na dalszym etapie postępowania, na język polski pism urzędowych kierowanych do
Wnioskodawcy przez USPTO.
Efektem zadania nr 4 będzie skuteczne dokonanie zgłoszenia i przeprowdzenie procedury badawczej przed SIPO.
● Zadanie 6.: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej ‑ faza krajowa Indie
Celem zadania jest uzyskanie ochrony wynalazku w postaci zespojonego z natryskiem perowskitowym lub innym
rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełnionego gazem, wykonanego z tworzywa sztucznego posiadającego
właściwości bariery gazowej ‑ pneumatycznego pojemnika gazowego na terenie Indii w ramach
międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT. Do realizacji tego celu niezbędne jest wniesienie zgłoszenia
patentowego do MCIGI, które rozpocznie tzw. fazę krajową procedury PCT. W ramach zadania konieczne są
następujące działania:
1) Przygotowanie dokumentacji patentowej, w tym jej przetłumaczenie na język zgłoszenia
Zgodnie z wymaganiami wniosek dot. zgłoszenia patentowego w ramach fazy krajowej PCT musi być złożony na
odpowiednim formularzu wymaganym przez MCIGI, do którego będą dołączone m. in.:
‑ opis wynalazku,
‑ zastrzeżenia,
‑ skrót opisu wynalazku,
‑ rysunki,
‑ pozostałe załączniki.
Konieczne będzie także przetłumaczenie dokumentacji dot. wynalazku (opis, zastrzeżenia, skrót, rysunki) z jęz.
polskiego na jęz. angielski będący językiem urzędowym MCIGI.
W ramach działania nr 1 ponoszone będą następujące koszty:
‑ tłumaczenie dokumentacji patentowej na języki zgłoszenia (angielski),
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
2) Wniesienia zgłoszenia patentowego
W ramach tego działania nastąpi złożenie przygotowanej wcześniej dokumentacji aplikacyjnej w ramach fazy
krajowej procedury PCT. Zakres ochrony będzie obejmował Indie co jest spójne z pkt. VII niniejszego wniosku
"Obszar planowanej ochrony objętej zgłoszeniem".
W ramach działania nr 2 ponoszone będą następujące koszty:
‑ opłaty urzędowe związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, w tym m.in. opłata za
zgłoszenie, opłata za poszukiwanie, opłata za badanie, pozostałe niezbędne opłaty.
3) Postępowanie w ramach fazy krajowej procedury PCT przed MCIGI
Działanie to będzie obejmować zarówno badanie formalne jak i na dalszym etapie badanie merytoryczne.
Dlatego też w ramach tego działania prowadzone będą czynności przez zawodowego pełnomocnika związane m.
in. z odpowiadaniem na pisma urzędowe w związku z ewentualnymi zastrzeżeniami dot. wynalazku oraz z
ewentualnymi poprawkami dokumentacji patentowej.
Konieczne będzie także korzystanie z usług miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymogi
formalne procedury krajowej.
W ramach działania nr 3 ponoszone będą następujące koszty:
‑ usługi zawodowego pełnomocnika w związku z koniecznością odpowiadania na pisma urzędowe oraz
ewentualne poprawki dokumentacji patentowej,
‑ usługi miejscowego zawodowego pełnomocnika ze względu na wymóg korzystania z jego usług,

‑ tłumaczenia, na dalszym etapie postępowania, na język polski pism urzędowych kierowanych do
Wnioskodawcy przez MCIGI.
Efektem zadania nr 4 będzie udzielenie skuteczne zgłoszenia wynalazku i przeprowadzenie procedury badawczej
przed MCIGI.
3.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zaplanowany na 11.02.2018.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ‑ do dnia 31.05.2023

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU
FINANSOWANIA
1.
2.
3.

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się
zgodnie z najlepszymi praktykami
w przedmiotowym zakresie.
Płatności częściowe będą realizowane zgodnie z przyjętym na etapie podpisywania umowy
harmonogramem.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z realizacją
przedmiotu Zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku o doﬁnansowanie.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
1.1. posiadają status Kancelarii Patentowej
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potwierdzone doświadczeniem w prowadzeniu
postępowania patentowego dla przedsiębiorstw (min. 3 szt.) w zakresie zgłoszenia patentu zgodnie z
procedurą PCT oraz zgłoszenia patentu w fazach regionalnych i krajowych przepisami właściwymi dla
poszczególnych urzędów patentowych krajów leżących w zasięgu zainteresowania biznesowego
Wnioskodawcy, zrealizowanych w okresie 3 lat poprzedzających upływ terminu składania ofert
w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w
tym okresie;
1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ‑ minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia
do wykonywania zawodu rzecznika patentowego
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
1.5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym z osobami biorącymi
udział w procesie oceny ofert. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co
do bezstronności wwyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii
bocznej do drugiego stopnia lub wstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełnienia kryteriów dostępu następuje:
a. Odnośnie kryteriów w pkt. IV.1.1, IV.1.4 oraz IV.1.5 – na podstawie Oświadczenia, złożonego przez
Wykonawcę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Odnośnie kryterium w pkt. IV.1.2 – na podstawie Wykazu usług/projektów, które zrealizował
Wykonawca, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
c.
Odnośnie kryterium w pkt. IV.1.3 – na podstawie Wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca,
sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" ‑
"nie spełnia". W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy
wykluczonego podlega odrzuceniu.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
1. Cena – w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Maksymalną
liczbę punktów otrzyma oferta zawierającą najniższą cenę. Liczba punktów za kryterium „cena” zostanie
przyznana według następującego wzoru:
cena ofertowa bru o oferty najtańszej
x 100 = liczba punktów
cena ofertowa bru o oferty badanej
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku od towarów i usług. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Oferta,
która uzyska największą liczbę punktów, zostanie tym samym uznana za najkorzystniejszą.
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca składa ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
b. oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 2;
c.
wykaz usług/projektów Wykonawcy– Załącznik nr 3;
d. wykaz osób – Załącznik nr 4;
e. parafowany wzór umowy warunkowej – Załącznik nr 5.
Oferta wraz z załącznikami winna winny być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zachowanie formy
pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z
wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
Oferta musi być podpisana, w miejscach przeznaczonych na podpis, przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przedłożonych
wraz z ofertą dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzających uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być
ponumerowane oraz parafowana powinna być każda strona oferty, na której nie jest składany podpis
wykonawcy. Strony oferty składanej pocztą lub osobiście powinny być spięte w sposób uniemożliwiający
ich dekompletację.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.
Ofertę można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub mailem.
a. Osobiście lub pocztą (liczy się termin wpływu przesyłki) należy złożyć w zaklejonej kopercie z
dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018; Nie otwierać przed
terminem sesji otwarcia ofert” na adres Zamawiającego podany w pkt. I. Biuro Zamawiającego
jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
b. Mailem na adres osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego, wskazany w pkt. I Zapytania
ofertowego. Liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego w taki
sposób, że Zamawiający może się zapoznać z jej treścią. Wpłynięcie wiadomości wraz z
załączoną ofertą musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2018 o godzinie 10.00. Oferty złożone lub przesłane po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018 o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowią istotnej zmiany postanowień zawartej
umowy:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

IX.
1.

2.

zmiana osób do kontaktu i danych kontaktowych, która następuje poprzez powiadomienie drugiej
strony w formie elektronicznej lub faksem na adres wskazany w umowie;
b. zmiana danych, które mogą wpłynąć na wystawienie i obieg dowodów księgowych, ich księgowanie
i rozliczanie, takich jak nazwa Wykonawcy, adres, numer rachunku Wykonawcy, która następuje
poprzez powiadomienie drugiej strony w formie pisemnej;
c. zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w pkt. II.4 niniejszego
Zapytania.
Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyniku postępowania drogą
mailową. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Treść zapytania ofertowego i załączniki zostały wysłane do 3 potencjalnych Wykonawców, a także
upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt. I zapytania
ofertowego, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej PARP.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, a także
stronie internetowej PARP.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający
udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sﬁnansowanie zamówienia;
c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia dowodów na spełnianie
kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie (umowy, potwierdzenie należytego wykonania,
referencje, itp.).
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień
w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

ODRZUCENIE OFERTY
Z postępowania odrzucona zostanie oferta, jeżeli:
a. zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów udziału w postępowaniu określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
b. oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, w szczególności nie zawiera wszystkich
załączników, jest niewypełniona lub jest niepodpisana;
c. oferta została złożona po terminie;
d. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje
e. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź nie uzupełnił braków
złożonej oferty w wyznaczonym terminie.
Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
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ZAŁĄCZNIKI
formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 2;
wykaz usług/projektów Wykonawcy– Załącznik nr 3;
wykaz osób – Załącznik nr 4;
wzór umowy – Załącznik nr 5.

