
 

Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 
 

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

Adres siedziby ul. J. Matejki 5/6; 31-157 Kraków 

NIP 6761926004 

Osoba do kontaktu Rafał Serafin – Prezes Zarządu 

Nr telefonu 601 402 117 

Adres e-mail rafal.serafin@fpds.pl 

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

 

Zakup usług proinnowacyjnych TYP 6: 

usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z 

uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, 

praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych, w zakresie dotyczącym: 

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, 

marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu 

zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności 

przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości 

własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i 

uwarunkowań prawnych komercjalizacji, 

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego 

lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie, usługi obejmują 

pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika 

patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania 

zgłoszenia: 

• pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu 

porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, 

badaniu stanu prawnego przedmiotu własności  

przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym 

(w okresie realizacji projektu); 

• pomoc techniczna polega w szczególności na 

opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony 

przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do 

przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich 

ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu 

techniki 



Opis przedmiotu 

zamówienia 

Celem projektu jest dokonanie zgłoszenia do ochrony 

międzynarodowej wzoru przemysłowego na innowacyjny produkt 

pod nazwą: wertykalny kontener do upraw ekologicznych 

Zakres wymaganych prac kancelarii patentowej jest następujący: 

1) Konsultacje prawne rzecznika w zakresie przygotowania 

zgłoszenia 

2) Analiza zdolności rejestrowej przedmiotu zgłoszenia 

3) Koszty zastępstwa prawnego w okresie realizacji projektu 

4) Pomoc techniczna - przygotowanie niezbędnych 

opisów/rysunków 

5) Prowadzenie poszukiwań  - dokonanie zaklasyfikowania, 

badanie podobnych wzorów (raport) 

6) Opłata za rejestrację wzoru przemysłowego 

7) Wycena wartości własności intelektualnej, perspektyw 

rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji 

8) Wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej przedmiotu 

zgłoszenia 

9) Wykonanie ekspertyzy marketingowej dotyczącej 

przedmiotu zgłoszenia 

 

Od oferenta oczekuje się podania liczby godzin i stawki godzinowej 

dla danej czynności patentowej. Dla pkt 6 podanie kwoty zgodnej z 

cennikiem w procedurze międzynarodowej (opłata zostanie 

wniesiona za pośrednictwem kancelarii patentowej). 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw 

autorskich 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia 01.12.2017 do dnia 31.03.2018 

Termin i sposób składania 
ofert 

od dnia 01.09.2017 do dnia 14.09.2017 

Oferty mogą być składane emailem, drogą pocztową lub 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego 

Termin związania ofertą 
180 dni 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot należy do katalogu 
podmiotów uprawnionych do 
świadczenia usług badawczo-
rozwojowych i/lub usług 
proinnowacyjnych (w zależności od 
projektu) 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oferent 

musi być kancelarią patentową w rozumieniu art. 5 

ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o  

rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz.221 

z późn. zm.). Weryfikacja na podstawie 

oświadczenia Oferenta. 



2. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Posiadanie zaplecza organizacyjnego – biuro, 

wyposażenie, zaplecze techniczne. Weryfikacja na 

podstawie oświadczenia Oferenta 

3. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem kadrowym do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Na podstawie przedstawionego oświadczenia 

przedstawiającego zasoby niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. w 

szczególności lista osób pracujących/ stale 

współpracujących posiadających uprawnienia 

rzecznika patentowego (minimum 2 osoby, 

wskazanie numerów uprawnień) 

 
4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

100 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium … 

  

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium … 

  

 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o 
dofinansowanie. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 

kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których 
mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 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: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 
d) 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.   

Informacja 
dotycząca zmiany 

umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 
dotycząca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 
BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 
 
 
 

Kraków, 01.09.2017 r. 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


