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Bialystok, 26.05.2017 r.

Uniwersytet w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 14
l5-097 Biatystok
www.uwb.edu.pl

NIP: 542-23-83-747

Zapytanie ofertowe nr I|iIOTTDOIT
na uslugi rzecznika patentowego obejmujQce przygotowanie dokumentacji zgloszeniowej
wynalazku, zgloszenie oraz prowadzenie sprawy do *ydania decyzji przed Urzpdem

Patentowym w USA (USPTO)

Tytul roboczy wynalazku: Method of nonthermal ultrafast photomagnetic recording using
dielectric medium

l. Zamawiajqcy
Uniwersltet w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 14, 15-097 Bialystok
2, Opis przedmiotu zamr6wienia

2.1. Przedmiotem zam6wienia jest usluga uecznika patentowego obejmuj4ca przfgotowanie
dokumentacji zgloszeniowej wynalazku, zgloszenie oraz prowadzenie sprawy do wydania decyzji
przed Urzgdem Patentowym w USA (USPTO)
Kod okre6lony we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri
79120000-l Uslugi doradawa w zakesie patent6w i praw autorskich

o

2.2. Zgloszenie patentowe naleZy dokona6 do dnia 30 .06.2017 r.
2.3, Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia:
I etap - opracowanie kompletnej dokumentacji i dokonanie zgloszenia *ynalazku do Urzgdu
Patentowego w USA (USPTO)

II etap - opracowanie i wyslanie odpowiedzi

IfI

na pisma z Urzqdu Patentowego w USA (USPTO)

etap - obsluga decyzji o przyznaniu patentu

W ramach zadari opisanych w pkt 3 uwzglgdnia sig r6wnieZ:
o Swiadczenie pomocy

prawnej i technicznej zgodnie z Ustawq z dnia I I kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2Ol lr. Nr 155 poz.925),
o

prowadzenie procedury

w

imieniu Zamawiaj4cego oraz domrowanie termin6w realizacji

procedury,
o powiadamianie o
o

otrz)manych pismach urzgdowych zar6wno formalnych jak i merytorycznych,
dozorowanie i informowanie o terminach platno3ci za postgpowanie,

oniezwloczne przekurywanie Zamawiajqcemu wszelkich informacji dotyczqcych wynik6w
postgpowania zgloszeniowego.

Projekt wsp6ffinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j
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2.4. W celu realizacji zam6wienia Zamawiajqcy, przekaLe Wykonawcy materialy
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w

postaci

elektronicznej.
2.5. Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoSci skladania ofert czgSciowych.

3. Termin wykonania zam6wienia

Termin wykonania

I

etapu przedmiotu zam6wienia: 30.06.2017

r., kolejne terminy zgodnie z

realizacj4 poszczeg6lnych etap6w procedury.

4,

Warunki skladania ofert

4.1. Oferent powinien stworzy6 ofertg na formularzu zalqczonym do niniejszego zapyania.
4.2. Termin skladania ofert uplywa dnia 2,06,2017 r.
4.3. Ofertg nale2y zlo2y6 w formie pisemnej poprzez pocztg elektronicznq na adres: wott@uwb.edu.pl
4.4. Wymagany jest co najmniej 30-dniowy termin zwiqzania ofert4liczqc od terminu skladania ofert.

5.

Warunki udzialu

5.1. W postgpowaniu ofertowym mogq uczestniczy6 wylqcznie podmioty, kt6re:

o

posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie w zgloszeniach wynalazk6w na rynkach
zagranicznych oraz dysponujq osobami zdolnymi do prawidlowego wykonania zam6wienia,
posiadaj4 rzecznika patentowego specjalizuj4cego sig w zgloszeniach z zakresu frzyki.

Warunek uznany zostanie za spelniony, jeZeli oferent przedstawi, 2e wykonywal uslugi rzecmika
patentowego na rynkach zagranicznych (m.in. w USA) prowadzqce do zgloszenia wynalazk6w z
zakesu fizyki w okesie 3 lat przed terminem zloZenia ofert.
5.2. zloiqo{wiadczenie o braku osobowych lub kapitalowych powi4zari z zamawiajqcym

6. Cena skladanych

ofert

6.1 . Zamawialqcy wymaga

oke6lenia ceny zam6wienia w PLN.

6.2. Ceny muszqby6 podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku.
6.3. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacjizam6wienia.

7. Umowa zostanie zawarta z oferentem,

kt6ry zloiy najkorzystniejsz4 ofertg tzn.:

- przedstawi cenp konkurencyjn4w por6wnaniu z innymi podmiotami- k4,terium

8.

,,cen

t'

- 100%

Warunki wynagrodzenia wykonawcy

Zamawiaj4cy zaklada wynagrodzenie platne w czqSciach zaleinych od stopnia realizacji uslugi.
Projekt wsp6lfina nsowany ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j
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9, Informacje dodatkowe

Zamawiajqcy, w dowolnym momencie bez podania przyczyny, mo2e uniewa2ni6 i nie
rozstrzygnqi postgpowania ofertowego.
9.2. Wszystkie kos*y zutiqza.ne z uczestnictwem w postgpowaniu ofertowym ponosi podmiot
9.1.

skladajqcy ofertg.

Dodatkowe informacje mo2na uzyska6 skladajqc zapfianie poczt4 elektronicznq na adres:
wott@uwb,edu.ol
9.4.Niniejsze postgpowanie jest prowadzone zwylqczeniem Ustawy Pzp (art. 4 pkt, 8 Pzp).
9.3.

10.

Zalqczniki

Wz6r formularza ofertowego.
O6wiadczenie o braku osobowych lub kapitalowych powiqzafi zZamawiajqcym

Projekt wsp6tfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnteligentny Rozw6j

