
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

………………... (miejscowość, data) ………………... 
 
Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Oferenta) 

REGON:…………………………………………. 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 27/2019 

 

 

1. Przedmiot 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). 
 

2. Cena: 

 

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:  

netto ………………………………………………  

słownie: 

...............................................................................................................................................................................  

Brutto ………………………………………….. 

słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez …………. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

4. Zakres usługi / wymagania techniczne:  

 



                                                       

Lp.  OFERENT 

1. 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. 

 

2. 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 

 

3. 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. 

 

 

5. Czy do oferty zostały dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienia do 
wykonywania zawodu rzecznika patentowego?   TAK / NIE  

6. Czy do oferty zostały 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?   TAK / NIE 

7. Czy do oferty zostało dołączone oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów 
z Zamawiającym na skutek reprezentowania innych podmiotów?  TAK / NIE 

8. Uwagi: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                       (podpis i pieczątka Oferenta) 
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