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Warszawa 09.02.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/02/08 

 

w ramach poddziałania 2.3.4  „Ochrona własności przemysłowej" 

 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 

 

 

Nazwa /firma/: InPhoTech Sp. z o. o. 

Adres /siedziba/: ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa; Polska 

NIP: 9512303553 

REGON: 142233406 

TEL: +48 533779177 

FAX: +48 22 409 91 45 

Email: ofertowanie@inphotech.pl 

 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 

kompleksowych usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na 

celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem 

„światłowodowy czujnik gazów”. Przedmiotowe usługi realizowane będą  w ramach 

podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest przygotowanie wyceny kompleksowej realizacji usług 

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie 

międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem 

„Światłowodowy czujnik gazów”.  

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. 

Prosimy o wycenę przedmiotu zamówienia realizowanego maksymalnie do dnia 31 

października 2021 r., z wyszczególnieniem kwot za każdą usługę: 
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Lista usług: 

1. Przygotowanie treści patentu do zgłoszenia w trybie PCT, w tym m.in.: niezbędne 

tłumaczenie na j. angielski do zgłoszenia PCT. 

2. Zgłoszenie wynalazku w trybie PCT. 

3. Niezbędne działania do utrzymania zgłoszenia w mocy, w tym analizy patentów 

przeciwstawionych, prowadzenia korespondencji z urzędami patentowymi, 

konsultacje w tym m.in.: niezbędne tłumaczenia. 

4. Usługa doradcza w zakresie określenia zakresu terytorialnego ochrony patentowej. 

5. Usługa doradcza w zakresie opracowania podstaw prawnych komercjalizacji 

wynalazku. 

6. Przeprowadzenie procedury faz krajowych a w tym: koszt procedury EPO i następnie 

walidacji we wstępnie wybranych krajach europejskich (Dania, Francja, Wielka 

Brytania, Słowenia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Polska, Austria, Grecja, 

Czechy, Irlandia, Litwa, Holandia, Norwegia), w tym koszty opłat urzędowych, 

tłumaczeń oraz pełnomocników miejscowych oraz koszty faz krajowych w USA, 

Chinach, Japonii, Korei oraz Australii w tym koszty opłat urzędowych, tłumaczeń 

oraz pełnomocników miejscowych. Wymienione powyżej kraje stanowią wstępny 

wybór Ofertodawcy i mogą ulec zmianie w trakcie trwania współpracy.  

 

Kryteria oceny oferty: 

Wybór podwykonawcy odbędzie się na podstawie nadesłanych w terminie, formalnie 

zgodnych ofert. Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą 

liczbę punktów, według następujących kryteriów: 
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Kryteria punktowane z odpowiednią wagą: 

Sposób oceny oferty: 

Kryteria wyboru Zasady przyznawania punktów: Waga 

Doświadczenie w 

przygotowywaniu 

dokumentacji patentowej 

dla wynalazków 

związanych z technologią 

światłowodową  

[nr patentu/zgłoszenia 

patentowego] 

 

Punkty 0-3,  

przy czym 3 punkty dla 3 i więcej patentów 

lub zgłoszeń patentowych,  

2 punkty dla 2 patentów lub zgłoszeń patentowych,  

1 punkt dla 1 patentu lub zgłoszenia patentowego 

i 0 punktów w przypadku braku patentów 

lub zgłoszeń patentowych dla wynalazków 

związanych z technologią światłowodową. 

 

3 

Cena [PLN] 

 

Punkty 1-3,  

przy czym 3 punkty dla ceny najkorzystniejszej, 

1 punkt dla ceny najmniej korzystnej oraz 2 punkty 

dla cen pozostałych 
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Termin płatności za usługę 

[liczba dni] 

 

Punkty 0-3,  

przy czym 3 punkty dla terminu powyżej 60 dni,   

 2 punkty dla terminu od 30 dni do 60 dni,  

1 punkt dla terminu od 14 dni do 30 dni  

0 punktów dla terminu do 14 dni 

 

1 

 

W przypadku gdy nadesłane oferty uzyskają tą samą liczbę punktów, kryterium 

rozstrzygającym jest kryterium ceny. 

 

Cena za usługę netto powinna zostać wyrażona w PLN. 

Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Miejsce składania oferty: InPhoTech Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa 

Sposób: forma elektroniczna -  adres e-mail: ofertowanie@inphotech.pl lub forma papierowa 

(pocztą, osobiście lub przez kuriera). 

Termin składania ofert do dnia:  16 lutego 2016 r., do godz.17.00 

Termin ważności oferty: nie mniejszy niż 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy 
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