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Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR 2.3.4 z dnia 22.11.2019 r.  

 

Tytuł zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego oraz wykonanie  

niezbędnych tłumaczeń dot. planowanego do realizacji projektu pn.:”Ochrona prawna własności prze-

mysłowej dla wynalazku "Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego””, w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przed-

siębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Simplicardiac Sp. z o.o. 

ul. J.J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa 

email: p.bankowski@simplicardiac.com 

KRS: 0000390665, NIP: 5272658880, REGON: 143047723 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

79.12.00.00-1 – Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich; 

79.53.00.00-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych; 

Miejsce i sposób składania ofert: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej na adres: 

Simplicardiac Sp. z o.o. 

ul. J.J. Rostafińskich 4,  

02-593 Warszawa 

 

z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR 2.3.4 - Świadczenie kompleksowych 

usług rzecznika patentowego oraz wykonanie niezbędnych tłumaczeń” 

 

lub  

 

w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: 

granty@simplicardiac.com 

mailto:p.bankowski@simplicardiac.com
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Piotr Bańkowski, tel.: 601 161 670 e-mail: p.bankowski@simplicardiac.com 

Oferty muszą być ważne, co najmniej 30 dni z możliwością wydłużenia terminu. Oferta musi zostać 

złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wymagane jest również przesłanie zaparafowanego Załącznika nr 2 - Wzór umowy. 

Termin składania ofert:  

02.12.2019 do godziny 16:00 

Informacje dodatkowe: 

1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

2. Procedura nie przewiduje odwołania. 

3. Po otrzymaniu ofert Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez  

podania przyczyny. 

4. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zapytania. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych ani wariantowych.  

5. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

 Cenę należy skalkulować jako cenę obejmującą wszystkie konieczne koszty do wykonania  

zamówienia na podstawie niniejszego postępowania.  

6. W przypadku podania kwoty oferty w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny 

ofert przelicza te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego  

obowiązującego na dzień ostatecznego terminu składania ofert wyznaczonego przez  

Zamawiającego. 

7. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. 

8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu wywołanym  

zapytaniem ofertowym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie  

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego  

informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.  

10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym,  

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższa liczbę punktów. 

11. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności,  

co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 
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12. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży  

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków  

przeznaczonych na zamówienie. 

13.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferty takie zostaną odrzucone; 

14.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone; 

15.  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności 

zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego  

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m. in.: 

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia uzupełniającego  

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów; 

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 

16.  Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów 

od Wykonawców, których treść oferty będzie budziła jakiekolwiek wątpliwości w określonym 

przez Zamawiającego terminie.  W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień  

lub dokumentów lub gdy złożone wyjaśnienia nie wyjaśnią w pełni wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega możliwość uznania oferty, której treść będzie budziła wątpliwości  

za niespełniającą wymogów uczestnictwa w postępowaniu. 

17.  Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty,  

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty  

lub źródło pochodzenia. Postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca 

ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego. Dla udowodnienia  

Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą,  

iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego  

w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia. 

18.  Wykonawca składa w toku postępowania dokumenty w oryginale lub w kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

19.  Wymagane opłaty urzędowe wnoszone będą przez Wykonawcę w imieniu właściciela patentu 

na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków.  

20.  Każda z części obejmujących poszczególne zadania będzie rozliczana z Wykonawcą wg stawki 

godzinowej po zakończeniu poszczególnych procedur urzędowych niezbędnych do realizacji  

danego zadania. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia  

Zamawiającemu potwierdzenia dokonania przelewu w wymaganym terminie i wysokości. 

21.  Każdorazowo na wiosek Zamawiającego wykonawca przedstawi stopień realizacji  

poszczególnych elementów zamówienia, z wyszczególnieniem stawki godzinowej  

za zrealizowane prace. 
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Miejsce realizacji zamówienia  

Cała Polska 

 

CEL ZAMÓWIENIA  

Firma Simplicardiac Sp. z o.o. realizuje wniosek o dofinansowanie projektu pn.” Ochrona prawna 

własności przemysłowej dla wynalazku "Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego””, 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: 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. 

Kod CPV:  

79.12.00.00-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich, 

79.53.00.00-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Celem jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dokonanego przez Wnioskodawcę.  

Celem zamówienia jest opracowanie i złożenie wniosku PCT oraz korespondencja dotycząca wyników 

poszukiwania międzynarodowego, zbadanie potencjału komercjalizacji wynalazku i zgłoszenie  

wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym w celu uzyskania Patentu europejskiego. Ponadto 

celem projektu jest uzyskanie patentów międzynarodowych: w Rosji, Kanadzie, Japonii, Chinach, 

USA, Meksyku, Australii oraz Izraelu. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowych usług rzecznika patentowego w celu uzyskania 

międzynarodowej ochrony patentowej w podziale na zadania: 

Część 1 obejmująca zadanie 1:  

Opracowanie i złożenie wniosku PCT oraz korespondencja dot. wyników poszukiwania 

międzynarodowego 

W ramach zadania Wnioskodawca planuje dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT. 

Wymagane jest opracowanie opisu zgłoszenia patentowego przez rzecznika patentowego,  

w tym dokonanie przedmiotowego zgłoszenia. Ponadto wymagane jest przeprowadzenie  

analizy wyników poszukiwania międzynarodowego rzecznika patentowego i prowadzenie  

korespondencji dot. wyników poszukiwania międzynarodowego oraz złożenie wniosku  
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o wcześniejszą publikację zgłoszenia. Ponadto złożenie wniosku o przeprowadzenie  

międzynarodowego badania wstępnego przez rzecznika patentowego oraz korespondencja dot. 

wyników poszukiwania międzynarodowego za pośrednictwem rzecznika patentowego. 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT  

oraz korespondencja dot. wyników poszukiwania międzynarodowego, w tym: 

 

a) Przygotowanie (opracowanie) i dokonanie zgłoszenia, w tym wskazanie stanu technicz-

nego, określenie sposobu wykorzystania, przygotowanie zastrzeżeń patentowych, przygo-

towanie rysunków i skrótów opisu; 

b) Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT w formie elektronicznej lub w formie  

papierowej i przesłanie dowodu pierwszeństwa; 

c) Analiza wyników poszukiwania międzynarodowego i korespondencja dot. wyników  

poszukiwania międzynarodowego oraz złożenie wniosku o wcześniejszą publikację  

zgłoszenia; 

d) Złożenie wniosku o przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego; 

e) Korespondencja dot. wyników międzynarodowego badania wstępnego; 

f) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową, 

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków. 

Dokonanie tłumaczeń tekstu zgłoszenia i dokumentacji z języka polskiego na język angielski 

przy uwzględnieniu, że 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia to: 1800 znaków ze spacjami.  

Szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 82, w tym: 

➢ Tłumaczenie specyfikacji patentowej na język angielski – szacunkowa ilość stron  

podlegających tłumaczeniu wynosi 50; 

➢ Tłumaczenie korespondencji dot. wyników poszukiwania międzynarodowego -  

szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 20; 

➢ Tłumaczenie korespondencji dot. wyników międzynarodowego poszukiwania  

wstępnego - szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 12; 

 

Termin realizacji: do 01.03.2021 r.  
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Część 2 obejmująca zadanie 3: 

Zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym w celu uzyskania Patentu europej-

skiego: 

W ramach zadania Wnioskodawca planuje dokonanie zgłoszenia w EPO przez rzecznika  

patentowego, w tym przekazywanie korespondencji, przygotowanie i składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe przez rzecznika patentowego. Ponadto wymagana jest akceptacja  

udzielonego tekstu oraz wniesienie opłat za udzielenie i walidację patentu europejskiego  

w krajach Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Niezbędnym jest również monitorowanie  

i wnoszenie opłat okresowych za utrzymanie zgłoszenia europejskiego przez rzecznika  

patentowego; 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych ze złożeniem zgłoszenia w Europejskim Urzędzie Patentowym w celu uzyskania 

patentu europejskiego, w tym: 

 

a) Dokonanie zgłoszenia do EPO (wraz z ewentualnymi poprawkami zastrzeżeń); 

b) Przekazywanie korespondencji, przygotowanie i składanie odpowiedzi na pisma urzędowe; 

c) Akceptacja udzielonego tekstu i wniesienie opłat za udzielenie; 

d) Walidacja patentu europejskiego w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji; 

e) Monitorowanie i wnoszenie opłat za okresy ochronne (lata ochrony); 

f) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat w 

imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

g) Dokonanie tłumaczeń zastrzeżeń patentowych na język niemiecki i francuski przy uwzględnie-

niu, że 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia to: 1800 znaków ze spacjami. Szacunkowa ilość 

stron podlegających tłumaczeniu wynosi 10 stron rozliczeniowych. 

Termin realizacji: do 01.10.2023 r.  
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Część 3 obejmująca zadanie 4: 

Wejście w fazę krajową w Rosji: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Rosji. Konieczna jest 

koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium Rosji; 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazy krajowe w Rosji, w tym: 

 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem w fazę 

krajową w Rosji; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania dążącego do uzyskania patentu w Rosji,  

w tym nadzór nad pełnomocnikiem zagranicznym prowadzącym postępowanie w roli pośred-

nika, nadzór nad przekazywaniem korespondencji, przygotowanie instrukcji dla pełnomocnika  

zagranicznego oraz rozliczenie rachunku zagranicznego w Rosji; 

c) Udzielenie patentu rosyjskiego i związane z tym koszty pełnomocnika w Polsce i działającego 

za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

e) Dokonanie tłumaczeń dokumentów związanych z wejściem w fazę krajową w Rosji przy 

uwzględnieniu, że 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia to: 1800 znaków ze spacjami.  

Szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 50 stron rozliczeniowych. 

Termin realizacji: do 01.07.2023 r. 
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Część 4 obejmująca zadanie 5: 

Wejście w fazę krajową w Kanadzie: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Kanadzie. Koniecznym 

jest koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium Kanady. 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazy krajowe w Kanadzie, w tym: 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem w fazę 

krajową w Kanadzie; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w Kanadzie,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w Kanadzie; 

c) Udzielenie patentu w Kanadzie wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomocnika  

w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

 

Termin realizacji: do 01.07.2023 r. 
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Część 5 obejmująca zadanie 6: 

Wejście w fazę krajową w Japonii: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Japonii. Koniecznym jest 

koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór odpowied-

niego pełnomocnika na terytorium Japonii. 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań związa-

nych z wejściem w fazy krajowe w Japonii, w tym: 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem  

w fazę krajową w Japonii; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w Japonii,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w Japonii; 

c) Udzielenie patentu w Japonii wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomocnika  

w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

e) Dokonanie tłumaczeń dokumentów związanych z wejściem w fazę krajową w Japonii przy 

uwzględnieniu, że 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia to: 1800 znaków ze spacjami.  

Szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 50 stron rozliczeniowych; 

 

Termin realizacji: do 01.07.2023 r. 

  



 

 

Projekt „Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku "Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego"”, w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadze-
nia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. 

 

 

Część 6 obejmująca zadanie 7: 

Wejście w fazę krajową w Chinach: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Chinach. Koniecznym 

jest koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium Chin. 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazę krajową w Chinach, w tym: 

 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem  

w fazę krajową w Chinach; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w Chinach,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w Chinach; 

c) Udzielenie patentu w Chinach wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomocnika  

w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

e) Dokonanie tłumaczeń dokumentów związanych z wejściem w fazę krajową w Chinach przy 

uwzględnieniu, że 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia to: 1800 znaków ze spacjami.  

Szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 50 stron rozliczeniowych; 

 

Termin realizacji: do 01.07.2023 r. 
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Część 7 obejmująca zadanie 8: 

Wejście w fazę krajową w USA: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w USA. Koniecznym jest 

koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium USA; 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazę krajową w USA, w tym: 

 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem w fazę 

krajową w USA; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w USA,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w USA; 

c) Udzielenie patentu w USA wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomocnika  

w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

 

Termin realizacji: do 01.09.2023 r. 
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Część 8 obejmująca zadanie 9: 

Wejście w fazę krajową w Meksyku: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Meksyku. Koniecznym 

jest koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium Meksyku. 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazy krajowe w Meksyku, w tym: 

 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem w fazę 

krajową w Meksyku; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w Meksyku,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w Meksyku; 

c) Udzielenie patentu meksykańskiego wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomoc-

nika w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

e) Dokonanie tłumaczeń dokumentów związanych z wejściem w fazę krajową w Meksyku przy 

uwzględnieniu, że 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia to: 1800 znaków ze spacjami.  

Szacunkowa ilość stron podlegających tłumaczeniu wynosi 50 stron rozliczeniowych; 

 

Termin realizacji: do 01.12.2023 r. 

  



 

 

Projekt „Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku "Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego"”, w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadze-
nia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. 

 

 

Część 9 obejmująca zadanie 10: 

Wejście w fazę krajową w Australii: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Australii. Koniecznym 

jest koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium Australii. 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazę krajową w Australii, w tym: 

 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem w fazę 

krajową w Australii; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w Australii,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w Australii; 

c) Udzielenie patentu australijskiego wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomocnika 

w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

 

Termin realizacji: do 01.07.2023 r. 
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Część 10 obejmująca zadanie 11: 

Wejście w fazę krajową w Izraelu: 

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza wejść w fazę krajową w Izraelu. Koniecznym jest 

koordynacja oraz prowadzenie procesu przez rzecznika patentowego oraz wybór  

odpowiedniego pełnomocnika na terytorium Izraelu; 

 

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie i koordynację wszystkich zadań  

związanych z wejściem w fazy krajowe w Izraelu, w tym: 

a) Wybór oraz poniesienie kosztów pełnomocnika zagranicznego w związku z wejściem w fazę 

krajową w Izraelu; 

b) Koordynacja i prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania patentu w Izraelu,  

w tym nadzór nad prowadzącym postępowanie za jego pośrednictwem pełnomocnikiem  

zagranicznym, nadzór nad przekazywaniem korespondencji oraz składanie odpowiedzi  

na pisma urzędowe i wnoszenie opłat urzędowych w Izraelu; 

c) Udzielenie patentu w Izraelu wraz jego publikacją i związane z tym koszty pełnomocnika  

w Polsce oraz działającego za jego pośrednictwem pełnomocnika zagranicznego; 

d) Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową,  

w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych oraz wnoszenie opłat  

w imieniu właściciela patentu na zasadzie refakturowania ponoszonych wydatków; 

 

Termin realizacji: do 01.07.2023 r. 
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Ramowy harmonogram realizacji zamówienia 

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 01.12.2023 r., przy czym dla poszczególnych elementów 

składających się na całość przedmiotu zamówienia, wskazanym jest zachowanie następujących  

terminów: 

1. Część 1 obejmująca zadanie 1 do 01.03.2021 r.; 

2. Część 2 obejmująca zadanie 3 do 01.10.2023 r.; 

3. Część 3 obejmująca zadanie 4 do 01.07.2023 r.; 

4. Część 4 obejmująca zadanie 5 do 01.07.2023 r.; 

5. Część 5 obejmująca zadanie 6 do 01.07.2023 r.; 

6. Część 6 obejmująca zadanie 7 do 01.07.2023 r.; 

7. Część 7 obejmująca zadanie 8 do 01.09.2023 r.; 

8. Część 8 obejmująca zadanie 9 do 01.12.2023 r.; 

9. Część 9 obejmująca zadanie 10 do 01.07.2023 r.; 

10. Część 10 obejmująca zadanie 11 do 01.07.2023 r.; 

Wymagane opłaty urzędowe wnoszone będą przez Wykonawcę w imieniu właściciela patentu  

na za-sadzie refakturowania ponoszonych wydatków. 

Harmonogram prac może ulec zmianie z uwagi na procedury organizacyjne i urzędowe. 

Warunki udziału: 

 

Wykonawca powinien wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematyki opisanej  

w przedmiocie zamówienia oraz dysponować odpowiednim zasobem kadrowym.  

 

Zamawiający oczekuje od wykonawcy łącznego spełnienia następujących warunków udziału  

w postępowaniu: 

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia:  
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1. Kancelaria rzeczników patentowych ma doświadczenie (rzecznicy patentowi) w zakresie  

procedowania zgłoszeń patentowych w klasie MKP A61, zwłaszcza w dziedzinie urządzeń 

medycznych. Szczególnie kancelaria ma minimum 5 złożonych zgłoszeń ze wskazanej  

dziedziny (klasy MKP) w UPRP lub WIPO lub EPO, w tym co najmniej 1 zgłoszenia  

międzynarodowe i 1 zgłoszenia europejskie.  

2. Kancelaria ma doświadczenie (rzecznicy patentowi) w zakresie procedowania zgłoszeń  

patentowych w następujących urzędach patentowych: USPTO, CNIPA, Canadian Intellectual 

Property Office, Japan Patent Office, Israel Patent Office, Europejski Urząd Patentowy,  

a w szczególności prowadziła co najmniej 1 sprawę w każdym z powyższych urzędów.  

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

 

1. Kancelaria Rzeczników Patentowych posiada w swoim gronie co najmniej dwóch  

doświadczonych ekspertów z wskazanych obszarów nauki (nauki medyczne, biologia/ 

biotechnologia, chemia, nauki farmaceutyczne, mechanika, elektronika), celem stworzenia  

interdyscyplinarnego zespołu, co zapewni właściwe zrozumienie projektowanego wyrobu  

medycznego oraz wyczerpujące przygotowanie opisu zgłoszenia patentowego i sformułowanie 

zastrzeżeń patentowych. 

 

Weryfikacja: Wykonawca powinien udokumentować posiadanie odpowiedniej kadry, wiedzy  

i doświadczenia w formie zestawień odpowiadającym poszczególnym wymogom będącym elementem 

- załącznik nr 1 do przedmiotowego postępowania – formularz ofertowy. 

Warunki zmiany umowy: 

W wyniku postępowania ofertowego z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa warunkowa.  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej  

warunkach:  

1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji  

przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy 

zachowaniu przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych  

od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej. W przypadku zmiany  

terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu 

nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, 
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1.2. Zmiany stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia  

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT). 

1.3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

na realizację przedmiotu zamówienia. 

1.4. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach  

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi  

realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

1.5. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: 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 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 

1.6. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób  

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu  

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

1.7. Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, w tym ograniczenie  

jej przedmiotu na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie  

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

1.8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań, których  

wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań, 

1.9. Powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą  

po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, których Strony nie przewidziały przy zawarciu 

umowy, 

1.10. Ustanowienie zabezpieczenia lub zmiana postanowień dotyczących kar umownych,  

w przypadkach zagrożenia interesu Zamawiającego, 

1.11. Dokonywanie innych istotnych zmian, jeżeli ich wprowadzenie okaże się konieczne  

do należytego wykonania zamówienia lub ochrony interesów Zamawiającego. 

1.12. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza  

o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg  

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są 

zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta banko-

wego, dotyczących nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej  

w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwida-

cji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

1.13. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
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1.14. Wydłużenia i zmiany harmonogramu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku  

przedłużenia lub skrócenia procedur patentowych lub innych procedur we właściwych  

urzędach i instytucjach lub zmian organizacyjnych lub strategii patentowej Zamawiającego;  

1.15. Zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu,  

w ramach którego Umowa jest realizowana; 

1.16. Wydłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie  

Zamawiającego; 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferta powinna być przygotowana na załączonym do zapytania ofertowego formularzu  

(Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy). Wymagane jest również przesłanie zaparafowanego Załącznika 

nr 2 - Wzór umowy. 

Ocena Oferty/ Kryteria oceny  

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału, Zamawiający dokona 

oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów: 

Kryterium: 100% cena 

Sposób oceny ofert: 

Kryterium: cena ofertowa netto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona przy 

zastosowaniu następującego wzoru: 

C1 = (najniższa cena / ofertowana cena) x 100% 

Zostanie wybrany oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 
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Wykluczenia  

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami  

wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

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

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

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Na podstawie oświadczenia o braku powiązań w treści  

formularza oferty (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną 

wykluczeni z postępowania. 

Załączniki: 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

Wzór umowy – załącznik nr 2 


