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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
 
 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi obejmującej:  
 

Wycena prawa własności przemysłowej P.390253 Opatrunek hemostatyczny 
warstwowy i sposób wytwarzania opatrunku hemostatycznego warstwowego  
w części przynależnej ITB „MORATEX”. 
 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź  

tel. centrali: 42 637 37 10  

tel. sekretariatu 42 637 37 63  

fax 42 636 92 26, e-mail: itb@moratex.eu 

 

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi wyceny prawa własności 

przemysłowej do wynalazku „Opatrunek hemostatyczny warstwowy i sposób wytwarzania 

opatrunku hemostatycznego warstwowego” (zgłoszenie patentowe nr 390253, pozytywna 

decyzja o udzieleniu patentu, patent o numerze PL 216818) w części przynależnej dla Instytutu 

Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. 

Świadczona usługa obejmować będzie w szczególności wykonanie wyceny wartości 

technologii (raport z wyceny w formie papierowej 3 egzemplarze i elektronicznej) – dla 

sprzedaży praw własności do technologii. 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyceny udostępnione będą po podpisaniu umowy 

na usługę z regulacjami dotyczącymi zachowania poufności. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

Termin wykonania:  15.06.2020 r. 

Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się datę przekazania dokumentacji wyceny w wersji 

papierowej i elektronicznej. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

a) Wykonawca musi posiadać wiedzę i co najmniej pięcioletnie doświadczenie umożliwiające 
wykonanie przedmiotu zamówienia, o którego wykonywanie się ubiega (w tym celu 
Wykonawca powinien załączyć do oferty potwierdzenie przeprowadzenia przez 
Wykonawcę wyceny dla co najmniej 3 technologii), 

b) Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie świadczenia 
usług w zakresie wyceny własności przemysłowej wynikające z opisu doświadczenia 
(życiorysu zawodowego, portfolio wykonanych zleceń z ich tematyką) stanowiącego 
załącznik do oferty. 

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami 

wskazanymi w punkcie 6 należy przesłać na adres kjaniak@moratex.eu do dnia 25.05.2020 

r.  

 

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:  

Oferta musi zawierać:  

a) Wycenę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny netto/brutto za wykonanie 

wyceny, 

b)  Udokumentowane potwierdzenie doświadczenia zgodnie z zapisami ww. punktu 4, 

c) Informację jaką metodą będzie przeprowadzana wycena (dochodową, rynkową, 

kosztową), 

d) Informacje o zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny wybraną 

przez siebie metodą. 

 

7. KRYTERIUM.  

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:  

5.1 Kryterium: ,,Łączna cena oferty brutto”  

a. znaczenie kryterium (C) – 100%  

b. opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Łączna cena oferty brutto”:  

C= (Cmin / Co)) x 100 pkt.  

gdzie:  

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Łączna cena oferty brutto”  

Cmin - cena najtańszej oferty  

Co – cena oferty badanej  

Maksymalną liczbę punktów w kryterium ,,Łączna cena oferty brutto”, otrzyma oferta  

z najniższą ceną brutto.  

5.2 Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
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8. WARUNKI FINANSOWE.  

8.1. Płatność nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego, prawidłowo wypełnionej faktury.  

8.2.Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru i podpisaniu przez obie strony protokołu 

odbioru. 

 

9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB 

POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.  

W sprawach proceduralnych: Krzysztof Janiak: e-mail: kjaniak@moratex.eu, 

W sprawach merytorycznych: Marta Baczyńska, e-mail: mbaczynska@moratex.eu 

Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia 

oraz inne informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez 

Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego elektronicznie.  

 

10. 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.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami (w szczególności  

w przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do 

nie wybrania żadnej oferty. 

Koszty przygotowania oferty ponosi w całości oferent. 

 

11. ZAPIS DOTYCZĄCY RODO  

Dane zbierane są dla potrzeb ofertowania oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,  

a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb 

przyszłych ofertowań. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa 

„MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować 

się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-

37-10. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij 

wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża 

Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych ofertowań 

prosimy o zamieszczenie takiej informacji w ofercie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi 

warunek uczestnictwa w ofertowaniu.  
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