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Zamawiający: 

 

 

Zapytanie ofertowe nr SensDx 04/DIAMSEC/08/2021 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego w zakresie uzyskania praw ochronnych wzoru 

użytkowego w sprawach własności przemysłowej przez Spółkę SensDx S.A. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksową usługę w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie praw ochronnych wzoru użytkowego, 

który dotyczy platformy sensorycznej wykrywającej różne patogeny oraz sensora (elektrody), który pozwoli 

na ich szybkie wykrycie. 

 

Przedmiotowe usługi realizowane będą w ramach projektu pt. „DIAMSEC - ultraczuła platforma 

sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych” I konkursu 

Strategicznego Programu  Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie 

materiałowe” – TECHMATSTRATEG współfinansowanego  ze środków publicznych. 
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I. TRYB ZAMÓWIENIA: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.).  

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 

TECHMATETRAREG1/347324/12/NCBR/2017 z dnia 28.12.2017 oraz z załącznikiem nr 2.    

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania 

żadnej oferty, bez podania przyczyn. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako: 

Kod CPV:  79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich. 

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego w zakresie uzyskania praw ochronnych 

wzoru użytkowego ultraczułej platformy sensorycznej do szybkiej detekcji zagrożeń 

epidemiologicznych i pandemicznych związanej z własnością  przemysłową  SensDx S.A., zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi poniżej. 

Zamówienie obejmuje działania w sprawie uzyskania ochrony własności przemysłowej – wzoru 

użytkowego w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP oraz międzynarodowej w 

trybie PCT. 

a) świadczenia pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o 

rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1861 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści „URzP”z 

wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,  

b) doradztwa w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowego doradztwa  
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dotyczącego praw ochronnych wzoru użytkowego,  

c) kompleksowego przygotowania, opracowania, obsługi i weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej  

w ramach zgłoszenia w imieniu Zamawiającego,  

- analiza stanu techniki w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia. Dokładny opis na wzór 

użytkowy zostanie przekazany po podpisaniu umowy zawierającej zapisy o zachowaniu poufności. 

-przygotowanie opisu wzoru użytkowego wg wytycznych Zamawiającego wraz z niezbędnymi 

schematami, jeśli dotyczy. 

d) prowadzenia wszelkich czynności związanych z udzieleniem praw ochronnych, w tym  

korespondencja z urzędem patentowym, przygotowywanie i udzielanie w terminie odpowiedzi na 

pisma  urzędowe (zawiadomienia, postanowienia, komunikaty, i doręczeniu dokumentów prawa 

ochronnego, wniesieniu opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji,  

e) monitorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych, innych opłat, uiszcza Wykonawca  

zamówienia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o kwocie oraz dacie wymaganego przelewu, 

Zamawiający przekaże wskazaną kwotę przez Wykonawcę w celu pokrycia kosztu. 

   

Wszystkie czynności wykonywane przez Rzeczników Patentowych w ramach zamówienia muszą być 

wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o Rzecznikach Patentowych, z zachowaniem 

szczególnej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług, zaliczanych do 

kategorii zawodów zaufania publicznego oraz z poszanowaniem zasad i zasadami etyki zawodowej 

rzeczników patentowych  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin świadczenia usługi do 30.11.2021 

 

IV. WYKLUCZENIA 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy są z 

Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
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zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że powyższy katalog pozwalający na stwierdzenie 

istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą  ma charakter otwarty. Wykonawca składając ofertę ma 

obowiązek poinformować pisemnie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogłyby 

stanowić podstawę do stwierdzenia istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych między 

wymienionymi podmiotami. 

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

WYKONAWCĄ 

 

1. Na etapie zapytania ofertowego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

    Dawid Nidzworski 

2. W niniejszym zapytania ofertowym cała korespondencja musi być kierowane w formie 

elektronicznej na adres e-mail: dawid@etongroup.eu 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 

OFERT 

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) do 

niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty ma obejmować wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia. Koszty, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie 

opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania  

ofertowego.  

3. Do oferty należy dołączyć wszelkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2021 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji oferty z Wykonawcą, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą ekonomicznie. 

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania 

ofertowego. 

9. Informacje o wyborze Wykonawcy Zamawiający prześle pocztą elektroniczną  

10. W przypadku przyznania maksymalnej liczby punktów kilku Wykonawcom, Zamawiający 

dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami, wybrana zostanie oferta uznana za 

najkorzystniejszą ekonomicznie. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

Cena netto 100% uwzględniając: 

• Cena netto (stawka godzinowa wynagrodzenia)  

• Czas wykonania usługi – liczba godzin [h]  

 

CO = C x CZ 
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CO – Cena netto oferty 

C – stawka  godzinowa wynagrodzenia netto danej oferty 

CZ – czas wykonania usługi liczba godzin [h] danej oferty 

 

2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: 

 

Cena:  

C =
COn

COx
 x 100 

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny netto;  

COn - najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;  

COx -  cena oferty netto rozpatrywanej oferty. 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę 

punktów (max. 100 pkt). 

 

 IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W celu prawidłowej realizacji procesu przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego 

postępowania, Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych 

osobowych. Wykonawca tym samym zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, wszystkim osobom, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. powiązań osobowych  i kapitałowych 

 


