Wrocław, dnia 27.03.2019r.

ZAPYTANIE OERTOWE
ZO/POIR/20190327
Dotyczy projektu: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla nowych kompleksów rutenu
oraz ich zastosowania w reakcji metatezy olefin”
Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

1.

Opis przedmiotu zamówienia ( kod CPV: 79120000-1)
Przygotowanie dokumentacji opisu patentowego – wniosku, opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu,
rysunków wynalazku pt.: „Nowe kompleksy rutenu oraz ich zastosowanie w reakcji metatezy

olefin” (P.425237) do zgłoszenia w trybie PCT. Przewidywana obszerność zgłoszenia: ok. 38
stron w tym ok. 14 zastrzeżeń.
2.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w trybie PCT (w tym wnoszenie opłat urzędowych, zgłaszanie
przeprowadzenia badań przez właściwy Urząd Patentowy, walidację patentu), a w dalszym kroku
rozszerzenie terytorialne zgłoszenia patentowego na Stany Zjednoczone, Japonię, Koreę
Południową i Izrael oraz Europę (ścieżka EURO-PCT). Następnie planowana jest walidacja patentu
europejskiego w następujących krajach: Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
(Zleceniodawca dopuszcza dokonanie zgłoszenia w poszczególnych krajach za pośrednictwem
lokalnego pełnomocnika).

3. Procedowanie zgłoszenia patentowego na każdym etapie zgłoszenia do momentu przyznania
patentu (w tym kontakt z Urzędem Patentowym, odpowiedzi na Office Action – proszę oszacować
możliwą liczbę Office Action w danym kraju i uwzględnić, związane z tym koszty, w wycenie
usługi).
Proszę o uwzględnienie kosztów obsługi pełnomocników zagranicznych w przypadku faz krajowych i
walidacji oraz koszty obsługi rzecznika i koszty tłumaczeń.
Całkowitą wycenę usługi proszę podać w kwocie netto i brutto!
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II.

Tryb postępowania

Warunki dopuszczenia do postępowania:
1. Wykonawcą usługi może być Kancelaria Prawno-Patentowa lub podmiot prawny posiadający
uprawnienia do wykonania zlecenia.
2. Zleceniobiorca powinien posiadać doświadczenie w dokonywaniu zgłoszeń wynalazków z
branży chemicznej, specjalność katalizatory metaloorganiczne w obszarze metatezy olefin (na
prośbę Zleceniodawcy doświadczenie powinno być udokumentowane) oraz odpowiednie
zasoby ludzkie umożliwiające rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia (pracownicy z
wykształceniem chemicznym – preferowany doktor chemii z doświadczeniem w zgłaszaniu
patentów z dziedziny metatezy olefin).
3. Przedstawienie oferty ważnej przez cały okres świadczenia usługi tj. do 31.12.2023r.
4. Do udziału w postępowaniu może przystąpić podmiot nie będący powiązany osobowo lub
kapitałowo ze Zleceniodawcą. Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone podmioty
powiązane ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III.

Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu ofertowym

Do udziału w postępowaniu ofertowym zostanie dopuszczona oferta spełniająca wszystkie z niżej
wymienionych kryteriów:
1. Oferent przedstawi portfolio świadczące o posiadanym doświadczeniu w realizacji zamówień z
branży, w której planuje zgłoszenie Zleceniodawca.
2. Oferent złoży stosowane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
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3. Oferent udowodni posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry do realizacji przedmiotu
zamówienia (zgodnie z opisem w pkt.II.2 zapytania ofertowego).

IV.

Kryteria oceny ofert

Zleceniodawca przewidział jedno kryterium:
1. Najniższa cena za zakres prac będących przedmiotem zamówienia - 100%
Sposób kalkulacji:

CENA =

x 100 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydującym kryterium będzie w kolejności :
1. Oferta podmiotu posiadającego największe doświadczenie w zgłaszaniu patentów w branży, w
której zgłasza Zleceniodawca.
2. Oferta podmiotu posiadającego najbardziej wykwalifikowaną kadrę o profilu zbliżonym do
branży, w której operuje Zleceniodawca.
3. Oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
Oferta powinna zawierać:

V.


opis przedmiotu zamówienia, w tym: zakres prac, warunki cenowe,



pełne dane oferenta,



informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,



datę przygotowania oferty i termin jej ważności,



dane osoby do kontaktu,



oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych ze Zleceniodawcą,



podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych składowych może skutkować odrzuceniem oferty.
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Okres realizacji zamówienia: 31.12.2023r.
Oczekiwany termin ważności oferty: 31.12.2023r.
Wymagane podpisanie umowy z oferentem, na realizację przedmiotu zamówienia.

VI.

Informacje dodatkowe
1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Małgorzata Dubikowska
2. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia
z przyczyn formalnych.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zmiany terminu złożenia
ofert oraz zmiany terminu wyboru wykonawcy.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać e-mailem, faxem lub listem poleconym do końca dnia
04.04.2019 r.

Adres dostawy:
Apeiron Synthesis S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Wrocławski Park Technologiczny
Budynek „Delta” 2 piętro
Wszelkie zapytania prosimy kierować


osobiście w siedzibie firmy



na adres mailowy: malgorzata.dubikowska@apeiron-synthesis.com



pod numerem telefonu: (71) 798 56 21



faxem: (71) 798 56 22
Z poważaniem
Małgorzata Dubikowska
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Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o braku powiązao kapitałowych i osobowych z zamawiającym

miejscowośd, data
pieczęd firmowa

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa:
________________________________________________________
Adres siedziby:
________________________________________________________
oświadczam(y), że:
1) nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:
nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i)
poprzez:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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