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Kraków, dnia: 02.01.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017
30-054 Kraków
NIP: 677-234-07-27
Zaproszenie do złożenia oferty
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+"
I.

II.

Jednostka udzielająca zamówienia:
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. (INNOAGH)
w ramach prac przedwdrożeniowych projektu „Kształtka do grawitacyjnego wylewania ciekłego
metalu” realizowanego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach
projektu "Inkubator Innowacyjności+".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i opracowania wyceny 1 patentu:
 zgłoszenie patentowe nr CTT-owi.622-86/18 z dn. 15.11.2018 pt. „Kształtka wylewowa dla
metalurgicznego pieca łukowego o układzie spustu EBT oraz sposób zabudowy tej kształtki”

Wykonawca w ramach świadczonej usługi przygotuje i opracuje wycenę w formie raportu,
zawierającego minimum:
a) określenie wartości wynalazków,
b) opis metodologii wykonania wyceny,
c) analizę potencjału rynkowego wynalazków,
d) opis najbardziej opłacalnych ścieżek do komercjalizacji do wyboru.
Wycena wskazanych patentów Powinna obejmować następujące możliwości komercjalizacji:
- licencja dla każdego z patentu,
- sprzedaż praw do wynalazków (dla każdego patentu).
Wycena wynalazków powinna być dokonana w celu określenia ceny sprzedaży zbycia lub opłaty
licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej najlepszą możliwą metodą.
Raport powinien mieć formę papierową i elektroniczną (CD lub DVD).
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.01.2019 r.
Warunki płatności: przelew, po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, 14 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wyłącznie na wzorze stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu
zamówienia.
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. 2018, poz. 419 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 z uwzględnieniem wszelkich
kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym koszty ewentualnych podróży
służbowych),
3) termin realizacji zamówienia,
4) termin ważności oferty.
Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do wyceny na rzecz Zamawiającego, bez
ograniczeń
czasowych
i
terytorialnych,
na
wszelkich
polach
eksploatacji.
Zamawiający w celu wykonania powyższej ekspertyzy udostępni Wykonawcy opisy zgłoszeń
patentowych, patentów.
Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi
łącznie następujące warunki:
 posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia,
 posiadają doświadczenie w zakresie zamówienia polegające na tym, że w ciągu
ostatnich 3 lat, osoby te, dla dowolnych podmiotów świadczyły usługi:
 co najmniej 5 usług wyceny technologii, wynalazków lub know-how,
 dla co najmniej 5 technologii, wynalazków lub know-how – opracowanie
strategii komercjalizacji.
Do oferty muszą być dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie postawionych
kryteriów.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
innoagh@agh.edu.pl (w temacie wiadomości należy wpisać: wycena wynalazku zapytanie z
dn. 2.01.2019), lub dostarczona w formie pisemnej na adres:
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
Ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017
30-054 Kraków
do dnia 9.01.2019 r. do godz. 13.00.
2.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę cenę (max 70 pkt) oraz doświadczenie
(max 30 pkt).
Kryterium: cena
Najniższa cena – 70 punktów.
Kryterium: doświadczenie
a) do 5 wycen – od 0 do 10 punktów,
b) 6 do 7 wycen – od 0 do 20 punktów,
c) 8 i więcej – od 0 do 30 punktów.
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. Przy ocenie doświadczenia będzie brana pod
uwagę w szczególności bliskość tematyki przedstawionych wycen/referencji w odniesieniu do
tematyki zapytania ofertowego.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
dłuższym jednak niż 14 dni.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan/-i Mirosław Karbowniczek z Wydziału Inżynierii Metali i
Informatyki Przemysłowej AGH tel.: 12 617 2005, e-mail: mkarbow@agh.edu.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI:. Wzór oferty cenowej.

