Białystok, dnia 15.04.2020 r

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
www.uwb.edu.pl
NIP: 542-23-83-747

Zaproszenie do złożenia oferty
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
„Inkubator Innowacyjności 2.0”

1. Udzielający zamówienia
Uniwersytet w Białymstoku w ramach prac przedwdrożeniowych projektu „Inkubator Innowacyjności
2.0” na potrzeby projektu „Pięciopunktowa metoda wyznaczania oporności niezależna od położenia
kontaktów”, realizowanego przez Wydział Fizyki.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - przedmiotem
zamówienia są usługi o wartości poniżej 30 000 Euro.

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji i dokonaniu
zgłoszenia jednego wynalazku do Urzędu Patentowego RP oraz do Urzędu Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
•

79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Do wykonawcy będzie należało:
• zapoznanie się z przedstawionym rozwiązaniem technicznym, którego wstępny opis został
sporządzony przez twórcę wynalazku,
• opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej sporządzonej zgodnie z wymogami przepisów ustawy
Prawo własności przemysłowej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz prowadzenie sprawy od momentu
dokonania zgłoszenia do wydania prawomocnej decyzji przez UPRP (m.in. odpowiedzi na
zawiadomienia, postanowienia, wezwania) w ramach oferowanego wynagrodzenia,
• złożenie 1 egz. opracowanej dokumentacji, zaakceptowanej przez twórcę do WOTT UwB
(Wschodni Ośrodek Transferu Technologii),
• dokonanie zgłoszenia w UPRP i przekazanie potwierdzenia oraz wezwania do zapłaty do WOTT
UwB, który wniesie opłatę urzędową
• opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej zgodnie z wymogami Urzędu Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz prowadzenie sprawy od momentu dokonania

zgłoszenia do wydania prawomocnej decyzji przez USPTO (tj. prowadzenie korespondencji w
przedmiotowej sprawie z USPTO w imieniu UwB, w tym m.in. odpowiedzi na zawiadomienia,
postanowienia, wezwania) w ramach oferowanego wynagrodzenia,
• złożenie 1 egz. opracowanej dokumentacji, zaakceptowanej przez twórcę do WOTT UwB,
• dokonanie zgłoszenia w USPTO oraz przekazanie potwierdzania zgłoszenia do WOTT UwB oraz
wniesienie wymaganych opłat urzędowych, wartość opłat urzędowych wliczona do wartości usługi,
• przekazywanie wszelkiej korespondencji prowadzonej z UPRP i USPTO, prowadzonej w sprawach
dokonanych zgłoszeń do Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii UwB
Każdy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie opracował i
dokonał co najmniej 2 zgłoszenia wynalazków do USPTO.
Każdy Wykonawca musi przedłożyć wykaz zrealizowanych usług z podaniem tytułów oraz numerów i
dat zgłoszeń.

3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty udzielenia zamówienia
Warunki płatności: po zrealizowaniu zamówienia 14 dni od daty wystawienia faktury

4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w PLN.
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Miejsce oraz termin złożenia
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wott@uwb.edu.pl
do dnia 22.04.2020 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagany jest co najmniej 30-dniowy termin związania ofertą licząc od terminu składania ofert.
Złożenie oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym.

6. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
Nr:
1

Nazwa kryterium:

Waga:
cena

100 %

7. Informacje dodatkowe
Zamawiający, w dowolnym momencie bez podania przyczyny, może unieważnić i nie rozstrzygnąć
postępowania ofertowego.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający
ofertę.
Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres:
wott@uwb.edu.pl

8. Załączniki
Wzór formularza ofertowego.
Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………………………………
Koordynator Projektu/Dyrektor WOTT

Pieczątki i podpisy osób upoważnionych
znajdują się na oryginale

