
02.06.2017r.  

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 

90-505 Łódź 

tel. centr.: +48 42 637-37-10 

tel. sekretariat: +48 42 637-37-63 

fax: +48 42 636-92-26 

email: itb@moratex.eu 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
Obsługa w zakresie własności przemysłowej, dla wyrobów i technologii odzieży, materiałów 

włókienniczych, kompozytów, wyrobów ochronnych, w tym w szczególności z obszaru 

obronności i bezpieczeństwa m.in.: 

a) prowadzenie na bieżąco rozeznania stanu techniki i technologii na podstawie 

literatury patentowej, 

b) prowadzenie rozeznania chronionych lub zgłoszonych do ochrony przez osoby 

trzecie rozwiązań technicznych i technologicznych, 

c) badanie czystości patentowej opracowanych rozwiązań celem eliminacji ryzyka 

nieświadomego naruszenia praw własności przemysłowej, 

d) badanie czystości i zdolności patentowej z twórcami nowych rozwiązań w celu 

zapewnienia maksymalnej ich ochrony oraz uniknięcia kolizji z prawami osób 

trzecich, 

e) badanie zdolności patentowej oraz ustalenie zakresu ochrony patentowej 

rozwiązania technicznego lub określonego wzoru, 

f) podejmowanie działań mających na celu uzyskanie ochrony na nowo opracowane 

wyroby i technologie wyrobów powstałych w trakcie realizacji projektów, 

g) zapewnienie ustawowych praw twórców i współtwórców projektów 

wynalazczych, 

h) reprezentowanie ITB „MORATEX” w urzędach patentowych (krajowych oraz 

europejskich) oraz innych organach i przedsiębiorców w sprawach dotyczących 

ochrony własności przemysłowej, 

i) udzielanie porad i sporządzanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej. 

j) przygotowanie dokumentacji do urzędów patentowych oraz innych instytucji 

zajmujących się ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej 

w związku z ochrona patentową. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Usługa będzie realizowana przez okres: 24 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Wynagrodzenie za usługę będzie wypłacane co miesiąc, na podstawie faktur, z co najmniej 

14-dniowym terminem od daty wystawienia faktury.  

 

 

 

 

 

mailto:itb@moratex.eu


SKŁADANIE OFERT:  
Oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

3) Kserokopię legitymacji rzecznika patentowego 

Oferty prosimy składać do dnia 12.06.2017 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub 

bezpośrednio w siedzibie Instytutu. 

 

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena. 

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 
 

W sprawach proceduralnych:  

Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu 

W sprawach merytorycznych: 

Marcin Struszczyk -  mstruszczyk@moratex.eu 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji 

oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do 

składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – projekt umowy 
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Załącznik nr 1 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Nazwa Wykonawcy: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 Obsługa w zakresie własności przemysłowej 

 

3. Wartość zamówienia: 

 

1 2 3 4 5 

Stawka NETTO 

za 1 miesiąc 

Ilość 

miesięcy 

Wartość NETTO 

(1x2) 

Stawka podatku 

VAT 

Wartość BRUTTO 

(3x4) 

 24  
 

 

 

4. Termin wykonywania usługi: 24 miesiące od daty podpisania umowy 

5. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie za usługę będzie wypłacane co miesiąc, w ciągu............. dni (nie krócej niż 

14 dni) od daty wystawienia faktury. 

 



Załącznik nr 2 

PROJEKT UMOWY NR: ………………. 

 
zawarta w dniu ...................... 2017 r. pomiędzy: 

Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – 

Curie 3, NIP: 724-000-02-10, Regon: 000047504, zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – dr hab. inż. Marcina Struszczyka, 

2. Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych. Główną Księgową – mgr Cecylię Kazanek 

 

a  

rzecznikiem patentowym.....................................................................................................  

prowadzącym Biuro Rzecznika Patentowego w ............................................................... 

............................................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

w wyniku wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego ofertowania (ogłoszenie na 

stronie ITB „MORATEX”)  przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

- Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).  

 

§1. 

 Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa w zakresie własności przemysłowej, dla 

wyrobów i technologii odzieży, materiałów włókienniczych, kompozytów, wyrobów 

ochronnych, w tym w szczególności z obszaru obronności i bezpieczeństwa m.in.: 

a) prowadzenie na bieżąco rozeznania stanu techniki i technologii na podstawie 

literatury patentowej, 

b) prowadzenie rozeznania chronionych lub zgłoszonych do ochrony przez osoby 

trzecie rozwiązań technicznych i technologicznych, 

c) badanie czystości patentowej opracowanych rozwiązań celem eliminacji ryzyka 

nieświadomego naruszenia praw własności przemysłowej, 

d) badanie czystości i zdolności patentowej z twórcami nowych rozwiązań w celu 

zapewnienia maksymalnej ich ochrony oraz uniknięcia kolizji z prawami osób 

trzecich, 

e) badanie zdolności patentowej oraz ustalenie zakresu ochrony patentowej 

rozwiązania technicznego lub określonego wzoru, 

f) podejmowanie działań mających na celu uzyskanie ochrony na nowo opracowane 

wyroby i technologie wyrobów powstałych w trakcie realizacji projektów, 

g) zapewnienie ustawowych praw twórców i współtwórców projektów 

wynalazczych, 

h) reprezentowanie ITB „MORATEX” w urzędach patentowych (krajowych oraz 

europejskich) oraz innych organach i przedsiębiorców w sprawach dotyczących 

ochrony własności przemysłowej, 

i) udzielanie porad i sporządzanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej. 

j) przygotowanie dokumentacji do urzędów patentowych oraz innych instytucji 

zajmujących się ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej 

w związku z ochrona patentową. 



§2.  

Zobowiązania i świadczenia stron. 

 

1.  Wykonawca oświadcza, iż: 

a) posiada prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego i jest wpisany na listę 

rzeczników patentowych prowadzoną przez rząd Patentowy RP, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 

świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowych, 

c) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim, 

wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, także 

po zakończeniu niniejszej umowy. 

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia cząstkowe. 

4. Wyniki pracy każdego zlecenia Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w 

formie papierowej lub elektronicznej. 

5. Termin rozpoczęcia usługi Strony ustalają na dzień podpisania umowy, a jej zakończenie 

nastąpi po 24 miesiącach 

 

 

§3 

Przekazanie wyników pracy. 

 

1. Zamawiający każdorazowo po otrzymaniu wyników pracy (opisów) dokona 

protokolarnego odbioru w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.  

2. Podpisany przez Strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 

 

§4 

 

Wartość umowy 

 

Stawka netto za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi............................................................zł 

Słownie....................................................................................................................................zł 

Całkowita wartość brutto umowy wynosi................................................................................zł 

Słownie....................................................................................................................................zł 

 

§5 

 

Warunki płatności 

 

Wynagrodzenie za obsługę w zakresie własności przemysłowej będzie wypłacane co 

miesiąc, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 

§6 

 

Podstawy prawne. Rozstrzyganie sporów. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o rzecznikach patentowych orz przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikające na tle niniejszej umowy strony będą załatwiać 

w sposób polubowny. 



3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, sprawy będą kierowane do sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§7 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 

 


