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      Warszawa, dnia 25 września 2020 r. 
Zamawiający:  
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/2020 

 
 

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 wykonanie zlecenia w postaci bieżącej 
obsługi prawnej związanej z realizacją Projektu.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zlecenia bieżącej obsługi prawnej w terminie 5 października 2020 r. 
– 30 czerwca 2021 r., na potrzeby realizacji fazy wdrożeniowej, w tym przygotowania do komercjalizacji uzyskanych 
wyników projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek 
produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”. Wykonawca zapewni świadczenie usługi prawnej na 
podstawie zawartej z Zamawiającym umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia rozliczanej na podstawie 
przedstawionego rachunku) w  ilości do 360 godzin roboczych, w całym okresie trwania przedmiotowego zlecenia.  
 
Minimalne wymagania/kwalifikacje jakie powinna posiadać/spełniać osoba ubiegająca się o wykonanie 
przedmiotowego zlecenia:  
·        posiadanie wykształcenia nie mniej niż magisterskiego studiów prawniczych  
·        znajomość zagadnień związanych z realizacją obsługi prawnej projektów realizowanych ze środków publicznych 
krajowych i europejskich 
 
Planowany termin rozpoczęcia wykonania zlecenia:  5-10-2020 r. 
Planowany termin zakończenia wykonywania zlecenia: 30-06-2021 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. 
• Oferta powinna zawierać kwotę brutto jednej roboczogodziny oraz kwotę brutto za wykonanie zlecenia w 
całości (do 360 roboczogodzin godzin)   
• Do oferty powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia nie mniej niż 
magisterskiego studiów prawniczych  
• Przed złożeniem oferty obligatoryjnie wymagane jest spotkanie oferenta z upoważnionym przedstawicielem 
Zamawiającego w celu weryfikacji doświadczenia oferenta.  
 
(Wykonanie zlecenia będzie rozliczane godzinowo / za każdą godzinę pracy Oferenta, w związku z powyższym kwota 
oferty powinna zawierać cenę  za jedną (1) godzinę pracy Oferenta. Ponadto wynagrodzenie za realizację całości 
zlecenia nie może przekroczyć kwoty ogólnej podanej przez Oferenta w załączniku nr 1.)  
 
 
Kryteria punktowe:  
 

Kryteria wyboru Znaczenie 
Maksymalna 

liczba punktów 

Wynagrodzenie netto / brutto za wykonanie dzieła (całościowe) 100%  100 
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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. 
 
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: 1.10.2020 r., do godz. 23.59 
 
Zamawiający informuje, że wybrany w postepowaniu ofertowym Wykonawca zlecenia będzie zobowiązany do 
podpisania klauzuli poufności stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
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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Niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności (“Klauzula Poufności”) zostało złożone w dniu 

…………………………….. w Warszawie  

PRZEZ: ………………………………………………………………………………………………….., zamieszkałą/ego w 

……………………………………………………………………………., nr i seria dowodu osobistego 

……………………………., PESEL  …………….…………………..(„Zobowiązany”), 

i jest skierowane  

DO:  Zarządu Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki („Fundacja”); 

Zważywszy, że: 
 

(I) Fundacja uzyskała  Grant  „ Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp 
trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”.  

 
(II) Zobowiązany będzie wykonywał czynności, w związku z którymi Fundacja może udostępniać w sposób 

zgodny z właściwymi przepisami prawa i/lub umowy, informacje prawnie chronione, w szczególności przez 
przepisy prawa wskazane  
w Załączniku nr 1 do niniejszej Klauzuli Poufności, w tym informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Tajemnica Przedsiębiorstwa”) oraz informacje mogące stanowić 
informacje poufne, którą należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez Fundację Zobowiązanemu 
dotyczącą spraw związanych z realizacją projektu dotyczącego Grantu „Biodrukowanie 3D rusztowań z 
wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia 
bionicznej trzustki” przez Fundację,  
a w szczególności są to informacje, które: 

a) stanowią tajemnice handlowe lub organizacyjne Fundacji, jeżeli informacja ta jest oznaczona 
jako poufna lub jej treść uzasadnia postrzeganie jej za poufną  
w rozumieniu niniejszej Umowy, niezależnie od postaci oraz formy ujawnienia Stronie 
Otrzymującej, 

b) dotyczą uzgodnień finansowych i warunków umów stosowanych w obrocie gospodarczym 
przez Strony, 

c) dotyczą także wszelkich informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących Fundacji i/lub Pana Dr hab. 
med. Michała Wszoły uzyskane w trakcie realizacji projektu dotyczącego Grantu „Biodrukowanie 3D 
rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu 
stworzenia bionicznej trzustki”  

 
dalej zwane („Informacje Poufne”); 

Klauzula Poufności 
 
Niniejszym, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznałem  się w 
trakcie wykonywania prac w związku z realizacją projektu dotyczącego Grantu „ Biodrukowanie 3D rusztowań 
z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia 
bionicznej trzustki”. 
W szczególności, zobowiązuję się do nieprzekazywania żadnych informacji uzyskanych  

w trakcie realizacji prac w związku z Grantem „Biodrukowanie 3D rusztowań z 
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wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej 
trzustki” w jakiejkolwiek formie i jakiejkolwiek osobie trzeciej, w tym informacji na temat prowadzonych 
negocjacji odnośnie Grantu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych 
lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”, zarówno w trakcie trwania prac 
związanych z przygotowaniem w/w Grantu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp 
trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” jak również po ich 
zakończeniu, oraz do nie wykorzystywania tych informacji zarówno w celach własnych jak i osób trzecich. 
 
W przypadku zamierzonego ujawnienia osobie trzeciej informacji uzyskanych w trakcie realizacji prac 
związanych z Grantem „ Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub 
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”  i wyłącznie na potrzeby wykonania 
przez tę osobę trzecią określonych prac w związku  
z Grantem „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek 
produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” zobowiązuję się uzyskać uprzednią akceptację 
Fundacji na takie ujawnienie, przy czym ujawnienie informacji będzie wymagać podpisania niniejszej Klauzuli 
Poufności przez tę osobę trzecią. 
 
Oświadczam, iż są mi znane zasady postępowania z informacjami określone we właściwych przepisach prawa, 
w tym w szczególności odnoszące się do Informacji Poufnych oraz Tajemnicy Przedsiębiorstwa. 
 
Oświadczam, iż są mi znane zasady odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, za 
nieprawidłowe postępowanie z informacjami prawnie chronionymi, w tym Informacjami Poufnymi, 
określone w przepisach prawnych wymienionych w Załączniku do niniejszej Klauzuli Poufności oraz aktach 
wykonawczych do tych przepisów. 
 
Jestem świadom, że w przypadku naruszenia postanowień Klauzuli Poufności, Zamawiający ma prawo żądać 

ode mnie zapłaty kary umownej w wysokości 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Ponadto 

Fundacja jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na 

zasadach ogólnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż Fundacja ma prawo wpisać mnie na listę osób posiadających 
dostęp do określonej Informacji Poufnej i/lub Tajemnicy Przedsiębiorstwa,  
w przypadku przekazania mi takiej informacji. 
 
Niniejsza Klauzula Poufności nie dotyczy informacji, w posiadanie których Zobowiązany wszedł przed dniem 
podpisania niniejszej Klauzuli Poufności ani też informacji podanych przez Fundację do publicznej 
wiadomości, jak również informacji których ujawnienia wymagają przepisy prawa lub organy władzy 
publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa. 

 
 
 
 
 
______________________________   ____________________________ 
(w imieniu Fundacji      (Zobowiązany)  
 oświadczenie przyjął) 
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