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Zamawiający:  
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 
Ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: (22) 897 66 97 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2019 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub 
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu 
STRATEGMED, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zaprasza do składania ofert na realizację kompleksowych usług rzecznika 
patentowego w celu uzyskania ochrony patentowej dla dwóch wynalazków (rezultatu prac badawczo-
rozwojowych/B+R)  przez Fundację Badań i rozwoju Nauki. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja kompleksowych usług rzecznika patentowego w celu uzyskania 
ochrony patentowej dla dwóch wynalazków (rezultatu prac badawczo-rozwojowych/B+R)  przez Fundację Badań i 
Rozwoju Nauki, w tym przygotowania dokumentacji patentowej oraz przeprowadzenia dwóch kompletnych procedur 
europejskiego zgłoszenia patentowego o udzielenie dwóch patentów z dziedziny biotechnologii przez Europejski Urząd 
Patentowy (EPO).  
 
Minimalny zakres/parametry techniczne usługi: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami 
Etap 1. Badanie stanu techniki dla dwóch wynalazków (rezultatu prac badawczo-rozwojowych/B+R) z dziedziny 
biotechnologii opracowanych przez Zamawiającego – Fundację Badań i Rozwoju Nauki.  
- Poszukiwanie w bazach danych dokumentów patentowych rozwiązań posiadających cechy zbieżne/podobne, 
sprawdzenie czy takie rozwiązania nie zostały już zgłoszone.  
- Przygotowanie dwóch raportów z badania stanu techniki. 
Etap 2. Przygotowanie dwóch zgłoszeń patentowych i zgłoszenie ich w UPRP. 
- Opracowanie opisów zgłoszeniowych dwóch wynalazków, na podstawie rozwiązań wybranych z wyników 
przeprowadzonego badania stanu techniki oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego stanowiących 
techniczny opis przedmiotu zgłoszenia wraz z dokonaniem tłumaczenia każdego ze zgłoszeń na język urzędowy 
Europejskiego Urzędu Patentowego (j.angielski).  
- Dokonanie zgłoszenia europejskiego poprzez Urząd Patentowy RP i wnoszenie opłat urzędowych w procedurze 
europejskiej do czasu decyzji o udzielenie lub odmowie patentu.  
Etap 3. Obsługa po dokonaniu zgłoszenia. 
Etap ten obejmuje badanie formalne, jak i merytoryczne zgłoszenia przez Urząd Patentowy,  
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
-  analiza raportu z poszukiwań przygotowanego przez Urząd Patentowy, przeredagowanie opisu i zastrzeżeń w 
oparciu o ocenę zdolności patentowej wynalazku na tle stanu techniki. 
-  Przygotowanie i złożenie odpowiedzi na pisma Urzędu otrzymane w fazie badania formalnego. 
-  Przygotowanie i złożenie odpowiedzi na pisma Urzędu otrzymane w fazie badania merytorycznego. 
 
W każdym z ww. etapów uwzględnić należy prowadzenie sprawy w imieniu Zamawiającego przed urzędami 
patentowymi oraz dozorowanie terminów procedury oraz pozostałe czynności związane z udzieleniem patentu/prawa 
ochronnego, w tym weryfikację i zawiadomienie o decyzji, weryfikację i doręczenie dokumentu patentowego/prawa 
ochronnego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji.  
 

Zamawiający zastrzega, że realizacja usługi może zostać zakończona na każdym z etapów Zamówienia.  
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
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a) Posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego zakresie przedmiotowym zgłoszenia. 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w szczególności z zakresu nauk biologicznych, medycznych i/lub 
chemicznych. 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 5 latach, a w przypadku, 
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie  dokonał co najmniej 4 zgłoszeń wynalazków z 
podmiotami wdrażającymi nowe technologie z sektora medycznego, biologii/biotechnologii, chemii i/lub farmakologii. 
c) Nie występuje konflikt interesów z Zamawiającym związany z reprezentowaniem innych 
podmiotów w postępowaniach o udzieleni patentu w podobnym przedmiotowo zakresie 
Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. 
Dla udzielenia zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania klauzuli poufności przygotowanej przez 
Zamawiającego.  
 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 26-03-2019 r. 
 
Kryteria oceny ofert:  
Kryteria obligatoryjne:  
• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).  
• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
• Do oferty powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu 
rzecznika patentowego. 
• Do oferty powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie co najmniej 4 zgłoszeń 
patentowych z sektora medycznego, biologii/biotechnologii, chemii i/lub farmakologii w ostatnich 5 latach, a w 
przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.   
• Do oferty powinno zostać dołączone oświadczone o niewystępowaniu konfliktu interesów z Zamawiającym na 
skutek reprezentowania innych podmiotów   
 
Oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odrzuci bez przeprowadzania oceny 
merytorycznej. 
 
Kryteria punktowe:  
 

Kryteria wyboru Znaczenie 
Maksymalna 

liczba punktów 

Wynagrodzenie netto / brutto za wykonanie usługi (całościowe) 100%  100 

 
 
 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:  
 
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:  
 

C min 
A n = ----------------- x 100 x 100% 

C r 
C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia 
poprzedzającego dzień wyboru ofert. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy 
zawartej w wyniku wyboru oferty. 
Wykonane usługi będą rozliczane w cyklach miesięcznych, gdzie oferent zobligowany będzie do wystawienia faktury za 
usługi w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.  
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Sposób składania ofert:  
1. Osobiście w biurze fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.  
2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 
8, 01-793 Warszawa.   
3. lub mailem na adres mailowy: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl  
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21.03.2019, do godz. 23.59 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:  
W kwestiach merytorycznych: Wiktor Witkowski,  email: wiktor.witkowski@fundacjabirn.pl, tel. +48 503 191 950.  
W kwestiach formalnych: Maciej Twarogowski, e-mail: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 785 622. 
 
Zastrzeżenia:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki  do żadnego określonego działania.   
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki  do akceptacji 
oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki  do składania wyjaśnień czy powodów 
akceptacji lub odrzucenia oferty.  
2. Fundacja  Badań i Rozwoju Nauki  nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
3. Fundacja  Badań i Rozwoju Nauki  zastrzega  sobie  prawo  w  każdej  chwili  do  zmian  całości  lub  części  
zapytania ofertowego. 
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