Łódź, dnia 17.07.2019 r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w sprawie Nr: BL/218/2019.

Zamawiający informuje o pytaniach, jakie wpłynęły w ramach postępowania i udziela
następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:
Szanowni Państwo,
proszę o informację, czy wykonawcą zapytania ofertowego "Obsługa w zakresie własności
przemysłowej" może być wyłącznie rzecznik patentowy ?
Czy ubiegać się o zamówienie może przedsiębiorca niebędący rzecznikiem patentowym, który
do realizacji zadania oddeleguje współpracującego rzecznika patentowego ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 2:
Oferta ma zawierać wynagrodzenie ryczałtowe jako stawka za 1 miesiąc świadczenia usług.
Prosimy w związku z tym o doprecyzowanie (biorąc pod uwagę Państwa wcześniejsze
doświadczenia oraz plany na przyszłość) z jakim zaangażowaniem czasowym powinniśmy się
liczyć, w szczególności jaką liczbę badań i zgłoszeń patentowych planujecie Państwo wdrożyć.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić czasowego zaangażowania rzecznika ze względu na
to, że ilość zgłaszanych do UP wynalazków jest uzależniona od terminów zakończenia
poszczególnych projektów, decyzji współwłaścicieli podejmowanych w wyniku osiągniętych
w projekcie rezultatów, nie wiemy jak sprawnie i w jakim czasie ewentualny rzecznik jest
w stanie przygotować rozeznanie patentowe, a następnie opisy zgodne z dostarczonymi mu
przez nas materiałami. W załączeniu tabela uzyskanych praw do ochrony ułożonych latami.
W roku 2019 jesteśmy w trakcie rozpatrywania już zgłoszonych do UP około 5 wynalazków,
a planowane jest przynajmniej następne 5.

Pytanie 3:
Prosimy również o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość uzupełnienia zapisów
umowy. Wprowadzając bowiem do umowy wynagrodzenie ryczałtowe, zawsze określamy też
miesięczną liczbę godzin jaka może być wykorzystana przez Klienta. Trudno bowiem abyśmy
za stałą kwotę miesięczną brali na siebie ryzyko przyjmowania nieograniczonej liczby zleceń.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostaje przy ryczałtowym wynagrodzeniu miesięcznym bez miesięcznego
godzinowego określenia zaangażowania (w jednych miesiącach może być zerowe, w innych
kilkanaście godzin - vide odp. na pytanie 2). Obsługa ma mieć charakter ciągły.

Pytanie 4:
W zapytaniu ofertowym na Obsługę w zakresie własności przemysłowej, dla wyrobów
i technologii odzieży, materiałów włókienniczych, kompozytów, wyrobów ochronnych, w tym
w szczególności z obszaru obronności i bezpieczeństwa podali Państwo zakres usług
wchodzących w skład zamówienia (pkt. od a do o).
Prosimy więcej informacji – szczególnie na temat ilości wymienionych usług. W celu
oszacowania łącznej kwoty miesięcznej cenną informacją jest ilość prac, które by Państwo
zlecali Oferentowi (inna kwota byłaby w przypadku np. jednego badania techniki na miesiąc,
inaczej w przypadku wielu takich prac).
Odpowiedź:
Treść odpowiedzi jak w pytaniu Nr 2.

