
 

 

Warszawa, 20.04.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr  1/4/2017 

  

W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej 

wnioskodawcy w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a także obowiązkiem stosowania zasady 

konkurencyjności, zapraszamy do składania ofert.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY I DANE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

NanoVelos Spółka Akcyjna 

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

NlP: 9522123769 

REGON: 146595247 

KRS: 0000581695 

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

2.1  Nazwa zamówienia: 

Świadczenie usług rzecznika patentowego polegające na  reprezentowaniu  Zamawiającego,  w celu 

uzyskania patentu na wynalazek pod  roboczym tytułem „Ochrona własności przemysłowej 

technologii NanoVelos – alternatywne metody syntezy nanocząstek polisacharydowych”. Wykonawca 

usług będzie zobowiązany do przestrzegania terminów wynikających z procedur urzędowych oraz 

zawartej z nim umowy. 

2.2 Na wyżej wymienioną usługę składają się następujące czynności: 

1) Opracowanie dostosowania opisu zgłoszenia międzynarodowego WIPO 

2) Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego WIPO 

3) Korespondencja dot. wyników poszukiwania 

2.3     Usługa powinna być zrealizowana najpóźniej do dnia 31.05.2017 r. 

2.4   Projekt rozpocznie się niezwłocznie po złożeniu przez zamawiającego wniosku o dofinansowanie 

projektu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.5  W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

przyjmowania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

2.6 Kody CPV: 

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania 

i zabezpieczania 

79100000-5 Usługi prawnicze 

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



 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

3.1 Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy 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, 

polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;  

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

pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania 

ofertowego 1/POIR/4/2017. 
 

3.2 Wymagania i kwalifikacje oferenta: 

• Oferent musi posiadać status Rzecznika Patentowego do reprezentowania przed WIPO i EPO. 

• Oferent musi mieć udokumentowanie doświadczenie w dwóch grupach dziedzin  – chemii, 
farmacji lub biotechnologii, 

• Oferent musi mieć min. 10-letnie doświadczenie w przygotowywaniu, prowadzeniu i obronie 

zgłoszeń patentowych przed EPO/WIPO w dziedzinie chemii, farmacji lub biotechnologii, 

• Oferent musi mieć doświadczenie min. 10 międzynarodowych zgłoszeń w dziedzinie chemii, 
farmacji lub biotechnologii. 

 

  

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 

4.1 Oferent powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (Załącznik 1).  

4.2 Oferta musi być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Usługodawcy. 

4.3 Oferta musi zostać przesłana do dnia 28.04.2017 r. – do godziny 23:59. 

4.4     Oferta powinna zostać przesłana w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres: 

orders@nanovelos.com 

4.5 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

4.6 Oferta powinna być ważna przez minimum 2 miesiące od upływu terminu składania oferty. 

4.7 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego 

zaproszenia do  składania ofert. 

 

5. KRYTERIA  OCENY OFERT 

 

5.1. Kryteria oceny oferty: 



 
 

□ Cena – 100 % 

 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

 

6. ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE 

Oferent o wyborze oferty zostanie powiadomiony przez e-mail (na adres e-mail umieszczony na formularzu 

ofertowym). 

 

7. WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

 

8. DODATKOWE  INFORMACJE 

 

8.1 Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej 

zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej. 

8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania 

przyczyn, a także do zakończenia postępowania bez wyłonienia oferty. 

8.3 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje NanoVelos S.A. do zawarcia umowy. 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Wzór formularza ofertowego. 

2) Oświadczenie w sprawie zgodności z warunkami udziału w postępowaniu. 

3)        Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych. 

 

  

 

 

 

  

 



 
Załącznik 1 FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 1/4/2017 

 

 

 

Nazwa:   

Adres:  

Nr telefonu_      

 

Osoba do kontaktów:    

e-mail:    

 

Dane Zamawiającego: 

NanoVelos Spółka Akcyjna 

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

NlP: 9522123769 

REGON: 146595247 

KRS: 0000581695 

 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 1/4/2017 dotyczące świadczenia usług rzecznika 

patentowego, składam ofertę następującej treści: 

 

1. Oferuje   realizacje   zamówienia   za cenę  netto   zł 

(słownie: 

 złotych) Szczegółowa kalkulacja kosztów: 

Czynności Liczba 

godzin 

Cena za 

godzinę 

Cena netto 

1) Opracowanie dostosowania opisu zgłoszenia 

międzynarodowego WIPO 

   

2) Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego WIPO    

3) Korespondencja dot. wyników poszukiwania    

Razem    

 

2. Oferent oświadcza, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3.   Oferent oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 2 miesięcy od 

upływu terminu składania ofert. 

4. Oferent oświadcza, że posiada potencjał i doświadczenie niezbędne do  realizacji projektu. 

5. Oferent oświadcza, że spełnia minimalne wymagania stawiane w Zapytaniu ofertowym: 

 

 
 

 



 
• Oferent musi posiadać status Rzecznika Patentowego do reprezentowania przed WIPO i EPO. 

• Oferent musi mieć udokumentowanie doświadczenie w dwóch grupach dziedzin – chemii, 

farmacji lub biotechnologii 
 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• Oferent musi mieć min. 10-letnie doświadczenie w przygotowywaniu, prowadzeniu i obronie zgłoszeń 

patentowych przed EPO/WIPO w dziedzinie chemii, farmacji lub biotechnologii. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Oferent musi mieć doświadczenie min. 10 międzynarodowych zgłoszeń w dziedzinie chemii, farmacji lub 
biotechnologii 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Oferent oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuje warunki w nim zawarte 

i nie wnosi zastrzeżeń do realizacji zamówienia zgodnie z tymi warunkami. 

 

 

 

 

 

_   

 

Data i miejscowość Podpis oferenta   / osoby 

upoważnionej do składania 

oświadczeń woli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU do zapytania 

ofertowego nr 1/4/2017 

 

 

Oferent 

 

 

(nazwa i adres wykonawcy) oświadcza, że spełnia poniższe warunki: 

 

 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. Dysponuje 

również odpowiednim potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania 

zamówienia. 

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

w określonym czasie. 

3. Oferent oświadcza, że zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 

233 KK). 

 

 

_   

 

Data i miejscowość Podpis oferenta   / osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń 

woli 



  
 

Załącznik 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z 

ZAMAWIAJĄCYM do zapytania ofertowego nr 1/POIR/4/2017 

 

 

  , dn.   

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

 

Ja niżej podpisany/a    

oświadczam, że 

 

 

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wybory wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

 

_   

 

Data i miejscowość Podpis oferenta   / osoby 

upoważnionej do składania 

oświadczeń woli 

 

 
 

 


