Lublin, 21.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/09/2020
w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej"
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nazwa /firma/: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Adres /siedziba/: ul. Stanisława Dubois 6/3, 20-061 Lublin, Polska
NIP: 5170360711
REGON: 180910225
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kontynuację
kompleksowych usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu
uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego czujnika
interferometrycznego.
Przedmiotowe usługi realizowane będą w ramach poddziałania 2.3.4 „Przeprowadzenie
procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania
przepływności sieci telekomunikacyjnych”.
Przedmiot zamówienia:

I.

Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku do
zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych.
Szczegóły dotyczące zamówienia:
Usługi mają obejmować prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do przygotowania i
przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie ochrony patentowej, zgodnie z listą
zamieszczoną poniżej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do końca trwania Projektu tj. 31.12.2023
Kody CPV:
79100000-5 - Usługi prawnicze
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
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Zamówienie dotyczy usług:
1. Kontynuacji obsługi zgłoszeń patentowych (w tym: koszt pełnej obsługi pełnomocników
krajowych, koszty pism merytorycznych, opłaty urzędowe, koszty tłumaczeń zgłoszenia
będącego przedmiotem projektu, korespondencji, dokumentów powołanych w zgłoszeniu,
dokumentów analizowanych związanych bezpośrednio ze zgłoszeniem będącym przedmiotem
projektu, utrzymania zgłoszenia do dnia przyznania patentu w okresie trwania projektu, a także
tłumaczenia na język polski wszelkich poświadczeń o dokonaniu czynności przez
pełnomocników krajowych zgodnie z zleceniem Zamawiającego), dla zgłoszeń krajowych
powstałych z pierwszeństwa P.416921, w zakresie:
Procedury przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i dalej
walidacji w krajach: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,
Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Przeprowadzenie procedur
krajowych dotyczących
zgłoszenia patentowego

Procedury przed urzędem USPTO (Stany Zjednoczone)
Procedury przed urzędem JPO (Japonia)
Procedury przed urzędem SIPO (Chiny)
Procedury przed urzędem KIPO (Korea Południowa)
Procedura przed urzędem patentowym APO (Australia)

Usługa doradcza w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia
wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych
wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia.
* Wykonawca zobowiązany będzie również do poniesienia wszystkich opłat urzędowych
niezbędnych do podtrzymania zgłoszenia w mocy do momentu uzyskania patentów w
poszczególnych krajach. Na powyższe opłaty Wykonawca wystawi notę księgową na rzecz
Zamawiającego. Kwoty opłat urzędowych podlegają pod zamówienie i powinny być
uwzględnione w ofercie.
W związku ze specyfiką zamówienia dotyczącą ochrony własności przemysłowej,
Zamawiający podkreśla, cena podana w ofercie powinna obejmować całkowity koszt
wykonania zamówienia i wszystkie koszty towarzyszące jego wykonaniu w tym opłaty
urzędowe oraz wszystkie inne ewentualne obciążenia.
Zamawiający przewiduje rozliczanie dokonanych przez Wykonawcę czynności na podstawie
faktur częściowych, wystawianych nie rzadziej niż raz w roku, najpóźniej do 15 listopada
każdego roku. Do faktury częściowej powinien być dołączony szczegółowy raport, obejmujący
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wykaz dokonanych w danym okresie czynności w sprawie oraz wykaz poniesionych kosztów,
w tym w szczególności kosztów związanych z działaniami nadzorowanych przez Wykonawcę
pełnomocników krajowych w fazach krajowych postępowań o udzielenie patentów.
Warunki udziału w postępowaniu:

II.

Wybór Wykonawcy odbędzie się na podstawie nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych
ofert. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Wykonawca dysponuje personelem, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności z zakresu postępowania przed organami właściwymi w sprawach uzyskiwania
ochrony patentowej, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, w szczególności personel ten posiada uprawnienia europejskiego rzecznika
patentowego.
2) Wykonawca wymaga, aby do obsługi czynności merytorycznych, objętych przedmiotową
usługą, dedykowana była jedna osoba, spełniająca łącznie wszelkie warunki, wymienione
przez Zamawiającego.
3) Osoba wykonująca w imieniu Wnioskodawcy wszelkie czynności w procedurze przed EPO
i Biurem Międzynarodowym WIPO oraz nadzorująca czynności dokonywane przez
lokalnych pełnomocników w fazach krajowych musi:
•

posiadać co najmniej stopień zawodowy magistra w jednej z następujących dyscyplin:

•

o automatyka
o elektronika i elektrotechnika
o informatyka techniczna
o telekomunikacja
o fizyka
Legitymować się uprawnieniami europejskiego rzecznika patentowego,

•

Posiadać doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniu o udzielenie
patentu europejskiego przed Europejskim Urzędem Patentowym, potwierdzone
dokonaniem w ich imieniu na przestrzeni ostatnich 5 lat minimum 5 zgłoszeń o udzielenie
patentu europejskiego i uzyskaniem, jako pełnomocnik, w tym czasie minimum jednego
patentu europejskiego.

4) Wykonawca posiada potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia,
5) Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i
terminowe wykonanie zamówienia,
6) Wykonawca nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem
komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego,
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postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności, wobec wykonawcy nie
została ogłoszona decyzja o upadłości lub wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej
sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
7) Wobec wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie,
8) Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności
w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Tryb zamówienia:
Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców,
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem
dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień,
W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O
dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów,
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek
roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem
w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności
w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego
Oferenta,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołania od decyzji Zamawiającego
podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania,
Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń z Wykonawcą według zasad opisanych w
podrozdziale 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020,

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie
przekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na
powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego,
11. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub
rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
9.

IV.

Termin wykonania zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do końca trwania Projektu tj. 31.12.2023r.
chyba, że nastąpi przedłużenie terminu realizacji Projektu.

V.

Kryteria wyboru oferty
Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert
Wykonawców, którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym
postępowaniu.

Sposób oceny oferty:
Zasady przyznawania punktów:

Kryteria wyboru
Cena [PLN]

𝐶=

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑧𝑒 𝑧ł𝑜𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡)
∗ 20
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦

20
80

𝑋

Kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie osób
wyznaczonych do
realizacji zamówienia

Waga

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐ę 𝑧𝑎
𝑘𝑤𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑗𝑒 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑒 𝑖 𝑑𝑜ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑜𝑠ó𝑏 𝑤𝑦𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ
𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑚ó𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎
=
𝑀𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑚𝑜ż𝑙𝑖𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑜 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑎
𝑘𝑤𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑗𝑒 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑒 𝑖 𝑑𝑜ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑛𝑒𝑖𝑒 𝑜𝑠ó𝑏 𝑤𝑦𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ
𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑚ó𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎
∗ 80

Cena C: maksymalnie 20 punktów
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania X:
maksymalnie 80 punktów
Punkty za kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania
przydzielane będą zgodnie z wymienionymi założeniami:
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1.

Za tytuł doktora

5 pkt

2. Za tytuł doktora w dziedzinie:
o
o
o
o
o

30 pkt

automatyka
elektronika i elektrotechnika
informatyka techniczna
telekomunikacja
fizyka

3. Za posiadane uprawnień Europejskiego rzecznika patentowego 20 pkt
na podstawie zdanego egzaminu EQE
4. Za 5 lub więcej lat po European Qualifying Examination

5 pkt

5. a) Za od 1 do 2 liczbę zgłoszeń europejskich w podklasie IPC 10 pkt
G02B b) Za 3 lub większą liczbę zgłoszeń europejskich w podklasie 20 pkt
IPC G02B

W przypadku gdy nadesłane oferty uzyskają tą samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym
jest kryterium kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji
zadania.
Cena za usługę netto i brutto powinna zostać wyrażona w PLN.
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
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Prosimy o wycenę przedmiotu zamówienia kwot netto i brutto:
Przedmiot zamówienia
Procedury przed urzędem
Przeprowadzenie
EPO i dalej walidacji w
procedur krajowych
krajach: Belgia, Czechy,
dotyczących
Dania, Finlandia, Francja,
zgłoszenia
Hiszpania, Holandia,
patentowego
Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria,
Szwecja, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy

Cena netto

Cena brutto

Procedury przed
urzędem USPTO
(Stany Zjednoczone)
Procedury przed urzędem
JPO (Japonia)
Procedury przed urzędem
SIPO (Chiny)
Procedury przed urzędem
KIPO (Korea
Południowa)
Procedura przed urzędem
patentowym APO
(Australia)
Usługa doradcza w zakresie poszukiwania, określenia,
wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy
docelowej potencjalnych partnerów biznesowych
zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia.

VI.

Termin oraz sposób złożenia oferty:

Miejsce składania oferty: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, ul. Stanisława Dubois 6/3,
20-061 Lublin, Polska – biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymanie przesyłki pocztowej.
Sposób: forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera, prosimy o dopisek na kopercie
„Oferta do zapytania ofertowego nr 10/09/2020”)
Termin składania ofert do dnia: 29.09.2020 r. (oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane).
Termin ważności oferty: nie mniejszy niż 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
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VII.

Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym
oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli
niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
VIII.

Zmiana Umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących
powodów:
1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych,
obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej
z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością
wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny
sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy
spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
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6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru
Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od
Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać
będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
11) Okres wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę będzie nie krótszy niż 12 miesięcy
IX.

Informacja o wyborze oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.

X.

Oferta powinna zawierać:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonych wzorów dokumentów:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków
udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
3) Klauzulę informacyjną ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3)
XI. Załączniki:
1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym
spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe wraz z wykazem doświadczenia w podklasach określonych w
kryterium oceny.
2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym,
3) Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
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