
      
 
 
 
 

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
w sprawie zawarcia umowy na udzielenie licencji wyłącznej, w celu uruchomienia produkcji 

przemysłowej wyrobu „podkładka antyugięciowa”, który został opracowany  
w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

  
 
 
 
1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA / LICENCJODAWCA:  

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. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA.  

Przedmiotem postępowania jest udzielenie licencji wyłącznej w celu uruchomienia produkcji 
przemysłowej wyrobu – podkładka antyugięciowa. 
Szczegółowy opis wyrobu znajduje się w Załączniku nr 1, a wzór umowy licencyjnej stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.  
 

3. ZAWARTOŚĆ OFERTY:  

Oferta musi zawierać:  

a) wysokość prowizji licencyjnej (wyrażonej w procentach - %) od wartości netto, za każdy 

sprzedany egzemplarz wyrobu,  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji MSW lub MSWiA w zakresie 

objętym niniejszym Zaproszeniem. 

 

4. KRYTERIUM.  

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

4.1 Kryteria oceny ofert i informacja o wagach: 

(C) - 100% - wysokość prowizji licencyjnej (wyrażonej w procentach - %) od wartości netto, za 

każdy sprzedany egzemplarz wyrobu. 
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C = (Cx / Cmax) x 100 pkt. 

C - wartość punktowa w kryterium wysokość prowizji licencyjnej 

Cmax – wysokość prowizji licencyjnej najkorzystniejszej oferty 

Cx – wysokość prowizji licencyjnej badanej oferty. 

4.2  Punktacja przyznana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

Ofertę należy złożyć do dnia 18.06.2020 r. w jednej  

z następujących form:  

- pisemnie na adres Zamawiającego,  

- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,  

- e-mailem na adres: kjaniak@moratex.eu  

 
 

6. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:  
30 dni od daty dostarczenia oferty do ITB „MORATEX”. 
 

7. 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. 

 

8. 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.  

 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Opis wynalazku 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy licencyjnej 
 
 


