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              Szczecin, 06.03.2019 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr BC/01/2019 
na usługę rzecznika patentowego polegającą na przeprowadzeniu procedury o udzielenie patentu 

europejskiego we wskazanych krajach 

 

Zamówienie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Morska w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 

NIP: 851-000-63-88 

REGON: 000145129 

PKD: 85.42Z 

tel. 91 48 09 400 

am@am.szczecin.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia do ochrony krajowej z tytułu 

patentu następujących wynalazków w następujących terminach: 

 

1. Elektroniczny detektor odchyłek wartości sygnałów z czujników monitorujących stan 

obiektu diagnozowanego i sposób detekcji – zgłoszenie P.427648 dn. 05.11.2018 r. 

2. Metoda oceny obciążenia mechanicznego maszyn energetycznych, zwłaszcza tłokowych 

silników spalinowych – zgłoszenie P.427649 dn. 05.11.2018 r. 

 

Zamawiający chce rozszerzyć ochronę dla obu wynalazków zgodnie z wymaganą prawem 

procedurą przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) na następujące kraje: Dania, 

Finlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria. 

 

Prawo do uzyskania patentu przysługuje Zamawiającemu.   

 

W związku z powyższym, Zamawiający oczekuje usługi wykonanej zgodnie ze sztuką i 

polegającej na: 

 

A CZĘŚĆ EPO: 

- przygotowaniu w języku polskim niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej dla wynalazków 

wymienionych w II.; 

- przetłumaczeniu ww. dokumentacji na język angielski; 

- dokonaniu zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego; 

- dozorowaniu opłat i terminów do momentu uzyskania patentów; 

- bezzwłocznym informowaniu Zamawiającego o wysokości, sposobie i terminach wniesienia 

wymaganych opłat; 

- prowadzeniu sprawy zgodnie ze sztuką i zawodem rzecznika patentowego oraz odpowiadaniu 

na pisma urzędowe w imieniu Zamawiającego do momentu przyznania przez EPO patentów 

Zamawiającemu. 
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B CZĘŚĆ KRAJÓW ROZSZERZENIA: 

- prowadzeniu sprawy zgodnie ze sztuką i zawodem rzecznika patentowego (łącznie z 

odpowiadaniem na pisma urzędowe oraz tłumaczeniem dokumentacji na język państwa 

wyznaczonego jeśli dotyczy) celem dopełnienia formalności związanych z przyznaniem patentu 

w krajach wyznaczonych; 

-  dozorowaniu opłat i terminów do momentu uzyskania patentów; 

 - bezzwłocznym informowaniu Zamawiającego o wysokości, sposobie i terminach wniesienia 

wymaganych opłat. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Przygotowanie w języku polskim dokumentacji do EPO dla wynalazków wymienionych 

w II, zgodnie z przepisami w tym zakresie i przy współpracy twórców będących 

pracownikami Zamawiającego, w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Przetłumaczenie na język angielski dokumentacji zgłoszeniowej, w terminie do 3 tygodni 

od uzyskania akceptacji od Zamawiającego dla dokumentacji przygotowanej w języku 

polskim jak wskazano w pkt 1. 

3. Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji tłumaczenia  w terminie do 1 tygodnia od dnia 

otrzymania tłumaczenia przez Zamawiającego. 

4. Zgłoszenie wynalazków w procedurze EPO – do 2 tygodni od uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla tłumaczenia na język angielski. 

5. Bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wysokości, sposobie i terminach 

wniesienia do EPO wymaganych opłat. 

6. Bezzwłoczne dostarczenie Zamawiającemu kopii dokumentacji zgłoszeniowej wraz z 

potwierdzeniem dokonania zgłoszenia. 

7. Dalsze prowadzenie sprawy w imieniu Zamawiającego przed Europejskim Urzędem 

Patentowym, w tym: dozorowanie opłat i terminów, odpowiadanie na pisma, zarzuty, 

dokonywanie stosownych korekt itp. – do czasu wydania decyzji przez EPO. 

8. Prowadzenie sprawy i dopełnienie przed urzędem danego kraju formalności fazy krajowej 

związanej z przyznaniem patentów do czasu ich uzyskania (w szczególności 

odpowiadanie na pisma urzędowe w imieniu Zamawiającego, dokonanie tłumaczenia 

dokumentacji na język wymagany przez kraj rozszerzenia jeśli dotyczy i inne) – w 

terminach wyznaczonych przez urząd. 

9. Bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wysokości, sposobie i terminach 

wniesienia opłat związanych z postępowaniem w fazie krajowej.  

10. Dostarczenie Zamawiającemu kopii dokumentacji wymienionej w pkt 8.  

 

Kroki 1 – 5 przedmiotu zamówienia należy zrealizować bez zbędnej zwłoki, w terminach 

umożliwiających uzyskanie patentu europejskiego na wymienione wynalazki.  

W zapisach umownych Zamawiający będzie wymagał wyznaczenia z imienia i nazwiska 

rzecznika patentowego z uprawnieniami europejskimi do prowadzenia spraw 

Zamawiającego. 

 

IV. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE WZGLĘDEM OFERENTA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1. Dysponują rzecznikiem patentowym posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu 

w podanym zakresie (na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Oferent musi 

wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia 

europejskiego rzecznika patentowego). 
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2. Posiadają doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia wyrażone 

poprzez przyznane przez EPO patenty (na potwierdzenie spełnienia powyższego 

warunku Oferent musi wykazać, że co najmniej 2 zgłoszenia wynalazków z 

dziedziny nauk technicznych, których dokonał w procedurze EPO uzyskały patent w 

okresie ostatnich trzech lat). Doświadczenie oferenta należy opisać zgodnie z 

formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  

 

VI. KRYTERIA OCENY  

Wybór oferenta dokonany zostanie w oparciu o kryteria: 

1. cena – 60% wagi; 

2. doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia wyrażone poprzez liczbę 

dokonanych zgłoszeń wynalazków z dziedziny nauk technicznych do ochrony patentowej 

w procedurze EPO, które zakończyły się otrzymaniem patentu – 40% wagi. 

 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Wynik końcowy Oferenta stanowi sumę wyniku punktowego dla kryterium ceny oraz dla 

kryterium doświadczenia.  

 

Punkty zostaną wyliczone następująco: 

 

Kryterium ceny: 

Cena najniższa / Cena badana x 60 = liczba punktów 

 

Kryterium doświadczenia: 

 

Liczba dokonanych zgłoszeń wynalazków z dziedziny nauk technicznych do ochrony patentowej 

w procedurze EPO, które otrzymały patent: 

2 zgłoszenia – 0 pkt (wymaganie obligatoryjne) 

3 - 4 zgłoszeń –  20 pkt 

5 zgłoszeń i więcej – 40 pkt 

 

 

VII. MIEJSCE, WARUNKI ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać do dnia 22.03.2019 r. godz. 12:00 za pośrednictwem: 

 

- poczty elektronicznej na adres: cttm@am.szczecin.pl (skan dokumentów, odpowiednio 

z podpisami); 

- pocztą, kurierem lub osobiście na  adres: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały 

Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. 

 

W tytule wiadomości e-mail i na kopercie należy wpisać: „Oferta – zapytanie BC/1/2019”.  

 

2. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginału oferty w ciągu 7 dni od poinformowania o 

wyborze oferenta, który złożył swą ofertę elektronicznie, a została ona uznana za 

najkorzystniejszą.  

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 

mailto:cttm@am.szczecin.pl
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4. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony przez stronę 

http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php oraz mailowo na adres e-mail podany w  

ofercie. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie 

przez strony informacji za pomocą poczty elektronicznej. 

9. Termin związania ofertą – 60 dni. 

10. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php. 

      

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-48-09-480 oraz 

adresem email: cttm@am.szczecin.pl.  

2. Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez 

Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 22 marca 2019 r. godz. 12:00 z 

uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej liczby ofert, niezbędnych w procedurze 

Akademii Morskiej w Szczecinie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania, przesunięcia terminu lub nie 

dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. 

4. Załączniki: 

- nr 1 Wzór oferty 

- nr 2 Wykaz doświadczenia 


