Białystok, dnia: 20.07.2021 r.

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

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
Uniwersytet w Białymstoku w ramach prac przedwdrożeniowych projektu „Inkubator Innowacyjności
4.0” na potrzeby projektu „Matryca stymulacyjna do badań hybrydowych potencjałów wywołanych i
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego”, realizowanego przez Wydział Fizyki.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 130 000
złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest usługa.
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na dokonaniu zgłoszenia wynalazku pn.
„Matryca stymulacyjna do badań potencjałów wywołanych umożliwiająca badania podczas
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego” do Urzędu Patentowego RP oraz do
Europejskiego Urzędu Patentowego
2.2. Do wykonawcy przy opracowaniu dokumentacji będzie należało:
a) Opracowanie, dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postepowania do uzyskania prawomocnej
decyzji wraz z wezwaniem Zamawiającego do samodzielnego wniesienia wymaganych opłat
urzędowych,
b) Przekazanie kopii złożonych dokumentów oraz potwierdzeń zgłoszeń do WOTT UwB;
c) Przekazywanie wszelkiej korespondencji prowadzonej w sprawach ww. zgłoszeń do WOTT UwB;
2.3 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego.
2.4 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), opracował i dokonał 2
zgłoszenia patentowe do EPO.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
Warunki płatności: po zrealizowaniu zamówienia 14 dni od daty wystawienia faktury

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i jest podpisana przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wott@uwb.edu.pl
do dnia 27.07.2021 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagany jest co najmniej 30-dniowy termin
związania ofertą licząc od terminu składania ofert.
6. OCENA OFERT
kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
cena: 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez powieszenie protokołu wyboru wykonawcy na stronie www.uwb.edu.pl
8. DODATKOWE INFORMACJE
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający
ofertę.
Zamawiający, w dowolnym momencie bez podania przyczyny, może unieważnić i nie rozstrzygnąć
postępowania ofertowego.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pan Mariusz Roszkowski, e-mail: wott@uwb.edu.pl
9. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Zatwierdzam do realizacji:

……………………………….
kierownik jednostki
Pieczątki i podpisy osób upoważnionych
znajdują się na oryginale

