Warszawa, 15.04.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ADZ.261.17.2021
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie („MIBMiK”) jest
zainteresowany udzieleniem zamówienia w przedmiocie świadczenia usług doradztwa w zakresie
ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP oraz komercjalizacji w okresie 12 miesięcy.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie ul. Ks. Trojdena 4, 02-109
Warszawa, tel.: (+48 22) 597 07 00, fax: (+48 22) 597 07 15, e-mail: secretariat@iimcb.gov.pl, strona
internetowa: www.iimcb.gov.pl, NIP: 5262278704, REGON: 013082798.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej (IP), zarządzania IP oraz komercjalizacji na rzecz MIBMiK w okresie 12 miesięcy
w szacowanym przez Zamawiającego wymiarze do 240 roboczogodzin

I.

Obszary współpracy:

1. Usługi doradcze w sprawach związanych z ochroną oraz zarządzaniem prawami własności
intelektualnej, w szczególności w zakresie:
1.1. wstępnej oceny wyników prac badawczych pod kątem zasadności obejmowania ich ochroną,
1.2. zabezpieczania własności intelektualnej,
1.3. wyboru i wsparcia w przygotowaniu strategii ochrony praw własności intelektualnej, analizy
zasadności utrzymania ochrony patentowej
1.4. współpracy z rzecznikiem patentowym w zakresie przeprowadzania procedury uzyskiwania
ochrony patentowej (patentowanie, utrzymanie patentu)
1.5. wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na pokrycie kosztów ochrony patentowej/transferu
technologii.
2. Usługi konsultingowe w obszarze komercjalizacji, a w szczególności w zakresie:
2.1. oceny wyników prac badawczych pod kątem potencjału komercyjnego,
2.2. szacowania wartości rynkowej przedmiotu komercjalizacji oraz wartości zamówień dotyczących
wycen technologii realizowanych przez Zamawiającego,
2.3. wyboru strategii komercjalizacji, w tym poprzez spółki typu spin-off,
2.4. obsługi doradczej w zakresie wybranej strategii komercjalizacji,
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2.5. przygotowywania zawartości merytorycznej dla projektów umów dotyczących transferu
technologii, w tym związanych z komercjalizacją
2.6. współpraca z kancelarią prawną lub pracownikami Zamawiającego zajmującymi się umowami
w zakresie umów obejmujących prawa własności intelektualnej
2.7. wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na pokrycie kosztów komercjalizacji.
II.

Informacje administracyjne:

1. Okres trwania umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający szacuje, że będzie
korzystał z usług w wymiarze 240 godzin w okresie 12 miesięcy. Wykonawcy nie przysługują
roszczenia z tytułu niezrealizowania prac we wskazanym w zdaniu poprzednim wymiarze.
2. Usługi będą rozliczane na podstawie wystawianych przez Wykonawcę po każdym zakończonym
miesięcznym okresie świadczenia usług faktur wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego
miesięcznym zestawieniem wykonanych prac. Zestawienie musi zawierać min. wskazanie
przedmiotu poszczególnych prac i liczbę godzin na nie poświęconych. Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania weryfikacji przedstawionych w zestawieniu danych.
3. Projektowane przez Zamawiającego postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego.
4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Miejsce świadczenia usługi: wg potrzeb wykonawcy. W razie potrzeby konsultacji z twórcami
technologii również siedzibie Zamawiającego.
2. Wymagany termin realizacji usługi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do momentu
wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z
zastrzeżeniem zmian umowy przewidzianych w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:
Wykonawca będzie wystawiać z dołu, w terminie do 10 dnia miesiąca, miesięczne faktury obejmujące
łączną liczbę zrealizowanych w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury
roboczogodzin świadczenia usług. Płatności wynagrodzenia będą każdorazowo dokonywane
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z rachunkami Wykonawcy
ujętymi w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w terminie 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z zestawieniem wykonanych w danym
miesiącu usług stanowiących Przedmiot umowy z uwzględnieniem przedmiotu poszczególnych prac i
liczby godzin na nie poświęconych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji
przedstawionych w zestawieniu danych.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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1. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1.1. Zrealizował lub jest w trakcie realizacji w ciągu ostatnich 5 lat licząc do dnia upływu terminu
składania ofert minimum 2 umowy doradztwa w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej (IP), zarządzania IP oraz komercjalizacji na rzecz szkół wyższych, instytutów
naukowo-badawczych lub przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych, przy czym każda z tych
umów musi mieć wartość co najmniej 4000 zł netto.
1.2. Złoży wraz z ofertą wykaz usług ze wskazaniem wymaganych we wzorze informacji (zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz złoży wraz z ofertą dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie tych usług (np. referencje, rekomendacje, listy
polecające).
2. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca musi złożyć wraz z ofert wykaz usług
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA! Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania do uzupełnienia ww. wykazów. Brak
złożenia któregokolwiek z dokumentów wraz z ofertą zostanie uznany za brak spełniania warunków
udziału w postępowaniu przez wykonawcę i oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dopuszcza
możliwość wyjaśnienia treści dokumentów.
4. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych w ofercie
dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia-nie spełnia,
5. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę, do których
zapłaty będzie zobowiązany Zamawiający, związane z realizacją w sposób prawidłowy, pełny i
terminowy usługi.
6. Podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien zapewnić stały, bezpośredni kontakt z
osobami koordynującymi Zlecenie, ze wskazaniem w ofercie osoby do kontaktów z Zamawiającym.
7. Wykonawca musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy
przez osobę podpisującą ofertę.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe:
•
•
•

oferta powinna być przygotowana wg wzoru formularza oferty (Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego),
oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub
pieczęcią imienną oraz zeskanowane i przesłane do Zamawiającego zgodnie z rozdziałem 8
zapytania lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
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•
•

•

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania,
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona: w języku
polskim, każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty wraz z datą, oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnice Wykonawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych.

Na ofertę składa się:
•

•

Formularz oferty zawierający cenę wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny
netto/brutto za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie szacunkowej liczby godzin
zleconych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
opis doświadczenia Wykonawcy oraz osób wskazanych do realizacji zamówienia , sporządzone
według wzorów stanowiących Załączniki nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 7 należy
przesłać na adres przetargi@iimcb.gov.pl w terminie do dnia 23.04.2021 roku do godziny 10:00.
9. KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze złożeniem
ofert należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl
10. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni i porówna oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
O wyborze oferty będzie decydować łącznie kryterium ceny brutto świadczenia usług będących
przedmiotem zamówienia (60%) oraz doświadczenie Wykonawcy (40%) . W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający w
celu oceny ofert zsumuje liczbę punktów w dwóch kryteriach:
1. Kryterium ceny oferty brutto
Kryterium: cena oferty brutto – 60,00 pkt.
Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60,00 pkt.
Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
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Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN
------------------------------------------------------------------------------------ x 60,00 pkt = liczba pkt przyznana w kryterium cena
Cena brutto ocenianej oferty w PLN

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Kryterium doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca otrzyma 8 punktów za każde dodatkowe doświadczenie posiadane przez wykonawcę,
ponad minimum wymagane w warunku udziału w postępowaniu (punkt 6.1.1.1. powyżej), przy
zachowaniu określonych w tym punkcie wymagań, maksymalnie 40 punktów.

3. Ostateczna liczba punktów dla każdego wykonawcy zostanie zsumowana według następującego
wzoru:
Olp = Kcb + Kdosw
Gdzie:
Olp = Ostateczna liczba punktów wykonawcy
Kcb = Kryterium ceny brutto
Kdosw = Kryterium doświadczenia Wykonawcy
4.

Zamawiający przyzna punkty wyłącznie na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W przypadku niezłożenia dokumentów Zamawiający uzna, że wykonawca nie spełnia warunku
udziału w postępowaniu, a jego oferta będzie podlegać odrzuceniu.

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania w tym kosztów przygotowania ofert przez Wykonawców. Zawiadomienie o wyniku
postępowanie będzie przekazane na wniosek Wykonawcy.

12. UWAGI
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia
w rozumieniu ww. ustawy.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty;
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz doświadczenia Wykonawcy;
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
……………………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………..
miejscowość i data

Tel:…………………………….
e-mail…………………………..
REGON:………………………
NIP:…………………………...
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ADZ.261.17.2021 prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego dotyczącego:
świadczenia usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP
oraz komercjalizacji w okresie 12 miesięcy
zgodnie z wymaganiami określonymi w przesłanym przez Zamawiającego zapytaniu ofertowym oferuję
wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za kwotę wynagrodzenia:
Cena netto …………………………………………………………………………. złotych
Stawka VAT….%. ………………………………………………………………… złotych
Cena brutto ……………………………………………………………………….. złotych,
Która została wyliczona na podstawie poniższej tabeli:

l.p. Rodzaj świadczenia

1

Świadczenie usług
doradztwa w
zakresie ochrony
praw własności
intelektualnej (IP),
zarządzania IP oraz
komercjalizacji

Cena za jedną
roboczogodzinę
pracy netto

Liczba godzin
szacowana przez
Zamawiającego do
realizacji przez 12
miesięcy

Łączna
cena
oferty
netto

Stawka
podatku
VAT
(%)

Łączna
Cena
oferty
brutto

240
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W powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
Ponadto oświadczam, że:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i ewentualnymi modyfikacjami i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte i zdobyłem wszystkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty,
w cenie oferty uwzględniłem wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
akceptuję warunki płatności za wykonane zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz
załącznikach
jestem w stanie, na podstawie przedstawionych materiałów, zrealizować przedmiot
zamówienia,
spełniam warunki udziału w postępowaniu,
posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem
zamówienia,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia (podobnie moi
pracownicy i inne osoby świadczące dla mnie usługi na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej).
Akceptuję, nie wnoszę uwagi i zobowiązuję się do podpisania umowy, której istotne
postanowienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) Wykaz doświadczenia Wykonawcy (wykonanych usług), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
zapytania ofertowego
2) ………………..

.................................., dn. ......................
(miejscowość)

.......................................................
podpis(y) osoby/osób upoważnionych do
reprezentacji wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

……………………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………..
miejscowość i data

Tel:…………………………….
e-mail…………………………..
REGON:………………………
NIP:…………………………...

WYKAZ DOŚWIADCZEŃ (WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG)
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ADZ.261.17.2021 prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego dotyczącego:
świadczenia usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP
oraz komercjalizacji w okresie 12 miesięcy
dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz przyznania punktów w ramach
kryterium oceny ofert, składam wykaz wykonanych usług:

Nr
Nazwa i adres
podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane

1

Przedmiot zamówienia - krótki opis wykonanej usługi, który musi
potwierdzać, że przedmiot umowy obejmował doradztwo w
zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP
oraz komercjalizacji i był/jest realizowany na rzecz szkół wyższych,
instytutów naukowo-badawczych lub przedsiębiorstw badawczorozwojowych wraz ze wskazaniem terminu jej obowiązywania
(daty: od-do) oraz wartości umowy netto
2

11
2
3

Wskazanie 2 usług oraz dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie jest wystarczające do
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu – pozostałe usługi wskazywane są w celu przyznania
punktów w ramach kryterium.
1
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4
5
6
7

Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje, rekomendacje, listy polecające)
potwierdzające należyte wykonanie wykazanych w powyższej tabeli usług.

.................................., dn. ......................
(miejscowość)

.......................................................
podpis(y) osoby/osób upoważnionych do
reprezentacji wykonawcy
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