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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony własności przemysłowej – usługi 
rzecznika patentowego. 

 
 

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) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 
r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 ze zm.), 

b) prowadzenie na bieżąco rozeznania stanu techniki i technologii na podstawie 
literatury patentowej, 

c) prowadzenie rozeznania chronionych lub zgłoszonych do ochrony przez osoby 
trzecie rozwiązań technicznych i technologicznych, 

d) badanie czystości patentowej opracowanych rozwiązań celem eliminacji ryzyka 
nieświadomego naruszenia praw własności przemysłowej, 

e) badanie czystości i zdolności patentowej z twórcami nowych rozwiązań w celu 
zapewnienia maksymalnej ich ochrony oraz uniknięcia kolizji z prawami osób 
trzecich, 

f) badanie zdolności patentowej oraz ustalenie zakresu ochrony patentowej 
rozwiązania technicznego lub określonego wzoru, 

g) podejmowanie działań mających na celu uzyskanie ochrony na nowo opracowane 
wyroby i technologie wyrobów powstałych w trakcie realizacji projektów, 

h) zapewnienie ustawowych praw twórców i współtwórców projektów wynalazczych, 

i) reprezentowanie ITB „MORATEX” we wszelkich sprawach własności przemysłowej 
przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi  
i innymi organami orzekającymi w sprawach ochrony własności przemysłowej oraz 
europejskimi i międzynarodowymi instytucjami ds. ochrony własności przemysłowej, 

j) walidacje patentów, 

k) monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych oraz terminowe wnoszenie 
opłat urzędowych w ramach postępowań, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Zamawiającym, 

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

m) przygotowanie dokumentacji do urzędów patentowych oraz innych instytucji 
zajmujących   się   ochroną   praw   własności   intelektualnej   i   przemysłowej    
w związku z ochrona patentową. 

n) udzielanie informacji na temat stanu danego postępowania patentowego na każde 
żądanie Zamawiającego. 

o) informowanie o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury 
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patentowej ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, 
a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych, 

p) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
 
 
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. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

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

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
a) posiadają prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego i są wpisani na listę 

rzeczników patentowych (europejskich rzeczników patentowych i europejskich rzeczników 
ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych) prowadzoną przez Urząd Patentowy RP, 
EPO i EUIPO). 

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 
świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowych 

c) Posiadają co najmniej 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie usług doradczych 
związanych z dokonywaniem zgłoszeń patentowych, 

d) Dokonali co najmniej 10 zgłoszeń patentów oraz uzyskali co najmniej 5 patentów  
w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty z zakresu różnych dziedzin techniki. 

 
Na poświadczenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie według 
załącznika Nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza 
Zamawiający może żądać dokumentów poświadczających spełnienie w/w warunków (np. 
wykaz zgłoszonych patentów). Brak dokumentów skutkować będzie niepodpisaniem umowy. 
 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

4.1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2021 r. w jednej  

z następujących form:  

- pisemnie na adres Zamawiającego,  

- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,  

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

mailto:itb@moratex.eu
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4.2. O terminie upływu składania ofert decyduje data dostarczenia oferty, wysłania e-maila.  

 

5. ZAWARTOŚĆ OFERTY:  

Oferta musi zawierać:  

a) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia), 

b)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach (Załącznik nr 

2 do niniejszego zaproszenia). 

 

6. 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.  

 

7. WARUNKI FINANSOWE.  

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

14-dniowym terminem od daty wystawienia faktury. 

8. 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 

mailto:kjaniak@moratex.eu
mailto:mbaczynska@moratex.eu
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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, pisemnie lub elektronicznie.  

 

9. 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. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca przynajmniej raz w tygodniu powinien 

wykonywać swoje obowiązki w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia  

w wymiarze 4 godzin w siedzibie Zamawiającego. 

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę do 

wglądu dokumentów poświadczających prawo do wykonywania zawodu rzecznika 

patentowego oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie. Nie 

dostarczenie w/w dokumentów skutkować będzie brakiem zawarcia umowy. 

Koszty przygotowania oferty ponosi w całości oferent. 

 

10. 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.  

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach 
 
 

 


