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Warszawa 03.04.2015 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

w ramach IV Konkursu Programu Patent Plus 
 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 
 
 
Zamawiający: 
Nazwa: CoMIn Sp. z o. o. 
Adres: Ceramiczna 18/639 03-126 Warszawa 
NIP: 5242748822 
REGON: 145898543 
TEL: +48 733 662 660 
Email: comin@comin.org.pl 
 

 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 

kompleksowych usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu uzyskania 

międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „kompaktowe źródło 

światła UV do leczenia chorób skóry”. Przedmiotowe usługi realizowane są  w ramach 

programu Patent Plus Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest przygotowanie wyceny kompleksowej realizacji usług w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej 
ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „kompaktowe źródło światła UV do 
leczenia chorób skóry”.  

Szczegóły dotyczące zamówienia: 

Usługi mają obejmować prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do przygotowania 
i przeprowadzenia procesu uzyskania ochrony patentowej, zgodnie z listą zamieszczoną 
poniżej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Prosimy o wycenę przedmiotu zamówienia realizowanego maksymalnie do dnia 
31 marca 2018 r., z wyszczególnieniem kwot za każdą usługę: 
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Lista usług: 

 ETAP 1 

1. Badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku 

2. Analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową 

3. Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku 

ETAP 2 

4. Przygotowanie treści patentu do zgłoszenia w trybie PCT, w tym m.in.: niezbędne 
tłumaczenie na j. angielski do zgłoszenia PCT. 

5. Zgłoszenie wynalazku w trybie PCT (bez opłaty urzędowej) 

6. Niezbędne działania do utrzymania zgłoszenia w mocy, w tym analizy patentów 
przeciwstawionych, prowadzenia korespondencji z urzędami patentowymi i biurami 
międzynarodowymi, konsultacje. 

7. Procedura wejścia w fazy krajowe w trybie PCT a w tym: koszt procedury EPO i walidacji 
we wstępnie wybranych krajach europejskich (12-14 państw - między innymi: 
Hiszpania, Dania, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, 
Włochy), w tym koszty opłat urzędowych, tłumaczeń oraz pełnomocników 
miejscowych oraz koszt procedur krajowych w USA, Chinach, Japonii, Korei, w tym 
koszty tłumaczeń, pełnomocników miejscowych, bez kosztów opłat urzędowych.* 

* Wykonawca poniesie wymagane opłaty urzędowe. Opłaty urzędowe nie podlegają pod zamówienie i będą 
rozliczane poprzez noty księgowe, wystawiane przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy w okresie trwania projektu do 31.03.2018 r. nie nastąpi rozstrzygnięcie w zakresie 
przyznania patentu europejskiego, dalsze elementy zamówienie nie będą realizowane. Zleceniodawca 
zobowiązuje się ponieść koszty usług zrealizowanych do ww. dnia. 

 

Kryteria oceny oferty: 

Wybór podwykonawcy odbędzie się na podstawie nadesłanych w terminie, formalnie 

zgodnych ofert. Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą 

liczbę punktów, według następujących kryteriów: 

Kryteria obligatoryjne: 

1) Posiadanie krajowego lub europejskiego certyfikatu (pod pojęciem certyfikatu rozumie się 
wszelkiego rodzaju oficjalne, czyli przyznawane przez uprawnione do tego podmioty, 
certyfikaty jakości usług przyznawane w Polsce lub w UE) lub wykazanie się potencjałem 
innego podmiotu posiadającego krajowy lub europejski certyfikat. 

2) Wykonawca posiada zdolność techniczno–organizacyjną do wykonania przedmiotu 
zamówienia  
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3) Wykonawca jest niepowiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą 
w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

4) Wykonawca nie jest podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami jego organów 
w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku 
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy 
towaru lub usługi; 

5) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 
Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 
i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

6) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 
32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.). 

Złożenie oferty w postępowaniu ofertowym, jest równoznaczne z oświadczeniem 
o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych wymienionych powyżej. 

Brak spełnienia kryterium obligatoryjnego będzie skutkować odrzuceniem oferty przez 
Zamawiającego. 

Kryteria punktowane z odpowiednią wagą: 

Sposób oceny oferty: 

Kryteria wyboru Zasady przyznawania punktów: Waga 

Doświadczenie w 
przygotowywaniu 

dokumentacji patentowej 
dla wynalazków 

związanych z technologią 
światłowodową  

[liczba patentów/zgłoszeń 
patentowych] 

 
Punkty 0-3,  

przy czym 3 punkty dla 3 i więcej patentów lub 
zgłoszeń patentowych,  

2 punkty dla 2 patentów lub zgłoszeń patentowych,  
1 punkt dla 1 patentu lub zgłoszenia patentowego 

i 0 punktów w przypadku braku patentów lub 
zgłoszeń patentowych dla wynalazków związanych 

z technologią światłowodową. 
 

3 

Cena [PLN] 

 
Punkty 1-3,  

przy czym 3 punkty dla ceny najkorzystniejszej, 
1 punkt dla ceny najmniej korzystnej oraz 2 punkty 

dla cen pozostałych 
 

2 

Termin płatności za usługę 
[liczba dni] 

 
Punkty 0-3,  

przy czym 3 punkty dla terminu 60 dni i powyże,   
 2 punkty dla terminu od 30 dni do 59 dni,  

1 
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1 punkt dla terminu od 15 dni do 29 dni  
0 punktów dla terminu do 14 dni 

 
 
W przypadku gdy nadesłane oferty uzyskają tą samą liczbę punktów, kryterium 
rozstrzygającym jest kryterium ceny. 
 
Cena za usługę netto powinna zostać wyrażona w PLN. 
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
Miejsce składania oferty: CoMIn Sp. z o. o., ul. Ceramiczna 18/639, 03-126 Warszawa 
Sposób: forma elektroniczna -  adres e-mail: comin@comin.org.pl lub forma papierowa (pocztą, 
osobiście lub przez kuriera). 
Termin składania ofert do dnia:  17 kwietnia 2015r., do godz.17.00 
Termin ważności oferty: nie mniejszy niż 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy 
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