
 

  

 

 

 

 

 

                            
 

Część I 
Kraków, dnia: 17.02.2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Centrum Transferu Technologii 
al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków 
NIP: 675 000 19 23 

 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0" 

 
 

I. Jednostka AGH udzielająca zamówienia: 

Centrum Transferu Technologii w ramach prac przedwdrożeniowych projektu "Inkubator 
Innowacyjności 2.0" na potrzeby projektu " Inteligentna fasada”,  realizowanego przez Wydział 
Energetyki i Paliw. 

  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - 
przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi o wartość poniżej 30 000 Euro.  

 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji i 
dokonaniu zgłoszenia jednego wynalazku do Urzędu Patentowego RP oraz do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).   

 

Do wykonawcy przy opracowywaniu dokumentacji będzie należało: 

 
• zapoznanie się z przedstawionym rozwiązaniem technicznym, którego wstępny opis został 
sporządzony przez twórcę/współtwórców wynalazku złożonym w Dziale Ochrony Własności 
Intelektualnej Centrum Transferu Technologii AGH (DOWI CTT AGH), 
• współpraca (wyjaśnienia techniczne) z twórcą/przedstawicielem współtwórców rozwiązania 

(rozmowy - kontakt telefoniczny, mailowy i co najmniej jeden osobisty na koszt wykonawcy, w 
odniesieniu do każdego wynalazku), wskazanego w druku "Zgłoszenie Dobra Niematerialnego", 
który wraz z roboczym opisem rozwiązania jest złożony w DOWI CTT AGH i będzie udostępniony 
wykonawcy, 
• rozeznanie stanu techniki poprzez poszukiwanie w literaturze technicznej i patentowej 
rozwiązań najbardziej zbliżonych do rozwiązania, przedstawionego w opisie oraz ocena zdolności 
patentowej przedstawionego rozwiązania. 

• opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej, zawierającej opis wynalazku zastrzeżenia 
patentowe/ochronne, skrót opisu, wykaz oznaczeń na rysunku, rysunek/rysunki (wykonuje zespół 
twórców) oraz podanie, sporządzonej zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo własności 
przemysłowej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz prowadzenie sprawy w ramach pełnomocnictwa od 

momentu dokonania zgłoszenia do wydania prawomocnej decyzji przez UPRP (tj. prowadzenie 
korespondencji w przedmiotowej sprawie z UPRP w imieniu AGH, w tym m.in. odpowiedzi na 

zawiadomienia, postanowienia, wezwania w ramach oferowanego wynagrodzenia, 
• złożenie 1 egz. opracowanej dokumentacji w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną, 
zaakceptowanej przez osobę współpracującą (twórca/przedstawiciel współtwórców) z wykonawcą w 
DOWI CTT AGH, 
• dokonanie zgłoszenia w UPRP i przekazanie potwierdzenia oraz wezwania do zapłaty do 
DOWI CTT AGH, który wniesie opłaty urzędowe. 

 



 

  

 

 

 

 

 

                            
 

 
• opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu 
Patentowego (EPO), 
• sporządzenie tłumaczenia w wymaganym zakresie, 
• dokonanie zgłoszenia w EPO oraz przekazanie kopii złożonych dokumentów oraz 
potwierdzania zgłoszenia do CTT AGH (Działu Ochrony Własności Intelektualnej) 
• wniesienie wymaganych opłat urzędowych 

• przekazywanie wszelkiej korespondencji prowadzonej z UPRP i EPO, prowadzonej w 
sprawach dokonanych zgłoszeń do Działu Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH. 
 
Uwaga: Wartość opłat urzędowych nie jest wliczona do wartości usługi i będzie rozliczana 
oddzielnie przy pomocy not obciążeniowych. 
 

Każdy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować 
co najmniej jedną osobą posiadającą: 
1/ uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego, 
2/ wykształcenie wyższe techniczne 

 
Każdy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie 

opracował i dokonał co najmniej 2 zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego. 
Każdy Wykonawca musi przedłożyć wykaz zrealizowanych usług z podaniem tytułów oraz numerów 
i dat zgłoszeń. 
 
Szczegóły techniczne i realizacyjne dostępne u Zamawiającego. W tym celu prosimy o kontakt mgr 
inż. Paweł Wajss, e-mail: wajss@agh.edu.pl , tel. +48 12 617 34 28, mgr Izabela Wróblewska, e-
mail: izabela.wroblewska@agh.edu.pl , tel. +48 12 617 46 42 

 
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20 marca 2020r.  

Warunki płatności: po zrealizowaniu zamówienia 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego 
przedmiotu zamówienia.  

Każdy Wykonawca musi złożyć 1 egzemplarz opracowanej dokumentacji w wersji papierowej 
oraz wersję elektroniczną,  zaakceptowaną przez osobę współpracującą (twórca/przedstawiciel 
współtwórców) z wykonawcą w DOWI CTT AGH, 
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż 
informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. 
U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione. 

 
Oferta powinna zawierać: 

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,  
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia  

3) termin realizacji zamówienia, 
4) termin ważności oferty, 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  

izabela.wroblewska@agh.edu.pl i/lub  aleksandra.wojdyla@agh.edu.pl  lub dostarczona w 

formie pisemnej na adres:  

mailto:wajss@agh.edu.pl
mailto:izabela.wroblewska@agh.edu.pl
mailto:izabela.wroblewska@agh.edu.pl
mailto:aleksandra.wojdyla@agh.edu.pl


 

  

 

 

 

 

 

                            
 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Centrum Transferu Technologii AGH  
al. A. Mickiewicza 30, 
budynek C5, paw 017 
 
do dnia 25.02.2020 r. 

 
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
VI. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 

 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 50% 

2 Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 50% 

 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie, oraz poprzez powieszenie protokołu wyboru wykonawcy 
na stronie http://www.ctt.agh.edu.pl 
 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowych informacji udziela pan/pani mgr inż. Paweł Wajss, e-mail: wajss@agh.edu.pl , tel. 
+48 12 617 34 28, mgr Izabela Wróblewska, e-mail: izabela.wroblewska@agh.edu.pl , tel. +48 
12 617 46 42 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI: opcjonalny – "Wzór oferty cenowej"   
 

 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

 

………………………………………………………………… 
Kierownik Projektu 

 
 
 

………………………………………………………………… 
Dysponent środków 

Dyrektor CTT AGH 
 

Pieczątki i podpisy osób upoważnionych  

znajdują się na oryginale 

 

http://www.ctt.agh.edu.pl/
mailto:wajss@agh.edu.pl
mailto:izabela.wroblewska@agh.edu.pl


 

  

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

                                                                                                                  Część II 
(Opcjonalna) 

Miejscowość dnia........................... 

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

Centrum Transferu Technologii 

 

 

OFERTA CENOWA: 

nazwa wykonawcy ...............................................................................................................  

adres wykonawcy .............................................................................................................. . 

Tel./Fax/e-mail:  ............................................................................................................... . 

NIP        .............................................................................................................................  

Regon ...............................................................................................................................    

nr rachunku bankowego .................................................................................................... ... 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ........................................ zł (słownie złotych) 

Podatek VAT...................................... zł (słownie złotych) 

Cenę brutto ...................................... zł (słownie złotych) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

Termin realizacji zamówienia ...........................................................................  

Okres gwarancji .............................................................................................   

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wniosku o złożenie oferty cenowej. 

Termin ważności oferty: …………………………  

 

 

    

        

……………………………………………………………………… 

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

Załączniki opcjonalnie :  

1. Kosztorys ofertowy 

2. ……………………………… 


