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 Wrocław, dn. 22.11.2016 r.   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIR2.3.4/01/11/2016 
 
 

Firma Neurosoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 8, w związku z realizacją projektu 
„Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT na wynalazek dotyczący produktu Neurocar 
poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców,  
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących usług: 
 
- zawodowe pełnomocnictwo w zakresie dokonania oraz procedowania 2 zgłoszeń patentowych  w 
procedurze międzynarodowej PCT wraz z przygotowaniem tłumaczeń oraz poniesieniem niezbędnych opłat 
urzędowych. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Neurosoft Sp. z o.o. 

ul. Życzliwa 8,  
53-030 Wrocław  
NIP 8980016421 
telefon: 71 738 83 00 
mail: info@neurosoft.pl 
 
2. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie podlega przepisom ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz.759 z późn. zm).  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert - zapytania ofertowego.  
Postępowanie jest oznaczone znakiem: POIR2.3.4/01/11/2016. Oferenci powinni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 
3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniżej opisanych usług. 
 
- 2 Zgłoszenia w procedurze międzynarodowej PCT –  Opracowanie dokumentacji, koordynacja działań i 
reprezentacja przed właściwymi organami prowadząca do uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej 
w formie patentu w trybie PCT, w tym: 

a) Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla dwóch wynalazków Zamawiającego, 

b) Dokonanie zgłoszeń patentowych przed  Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) dla 
obu wynalazków Zamawiającego, 

c) Procedowanie zgłoszenia przed  Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) dla obu 
wynalazków Zamawiającego, 
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d) Zgłoszenie patentu i procedowanie przed USPTO (faza regionalna zgłoszenia PCT) dla obu wynalazków 
Zamawiającego, 

e) Zgłoszenie patentu i procedowanie przed EPO (faza regionalna zgłoszenia PCT) dla obu wynalazków 
Zamawiającego, 

f) Walidacja przyznanego patentu europejskiego dla obu wynalazków Zamawiającego przed krajowymi 
urzędami w następujących państwach: Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Turcja, 
Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, 

g) świadczenie usług doradczo-informacyjnych względem powyższych czynności, w celu wyboru 
najbardziej optymalnych rozwiązań proceduralnych, a także uzyskania możliwie najszybszej ochrony 
patentowej dla dwóch wynalazków Zamawiającego. Usługa ta rozumiana jest jako spotkania z 
przedstawicielami zamawiającego (w tym twórcami wynalazków) w terminach przez niego 
wyznaczonych trwające minimum 1 godzinę zegarową (60 minut) w ilości nie mniejszej niż 20 spotkań.  

 
Przedmiotem zgłoszenia są wynalazki dotyczące: 
- sposobu wyznaczenia parametrów zewnętrznych i wewnętrznych transformacji perspektywicznej kamery; 

- sposobu pomiaru parametrów pojazdu przy pomocy układu miarowego złożonego ze skanera laserowego 
(lidaru) i kamery wideo. 

4. Zamówienia częściowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.  
 

5. Zamówienia uzupełniające  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 

6. Informacje dotyczące składania ofert wariantowych  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.  
W przypadku, gdy przy realizacji zamówienia Oferent będzie korzystał z podwykonawców, Zamawiający 
żąda wskazania przez Oferenta w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 
8. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania całości zamówienia: 31.12.2020r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się 
dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego. Zgłoszeń patentowych przed właściwym Urzędem 
patentowym należy dokonać do dnia 30.06.2017r. 

Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach: 
a) w przypadku działania siły wyższej; uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie; 
b) w przypadku zmian prawno-administracyjnych, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie;  
c) w przypadku nieterminowych działań ze strony organów ochrony własności przemysłowej; 
d) w przypadku, gdy termin  zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest  niemożliwy z 

powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;  



 

 

 

 

str. 3 

e) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji 
zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń; 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na etapie dokonywania zlecenia było 
niemożliwe. 
 

9. Miejsce wykonania zamówienia  

Zlecenie powinno zostać wykonane w siedzibie Zleceniodawcy: ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław.  
Usługa może być po ustaleniu ze Zleceniodawcą wykonana w siedzibie Wykonawcy.  
 
10. Warunki, jakie muszą spełniać Oferenci ubiegający się o zamówienie: 

10.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
wykonał:  
- dokumentacje zgłoszeniowe i 
- dokonał zgłoszeń patentowych, dla co najmniej 20 (dwudziestu) wynalazków w procedurach PCT lub 
patentu europejskiego przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), w tym: 
- co najmniej 5 (pięciu) z dziedziny elektroniki/informatyki/elektrotechniki/i pokrewnych 
W/w elementy należy wskazać w załączniku nr 1.2 

10.2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający za spełnianie tego warunku 
uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 1.3 

10.3 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. zapewni wykonanie 
przedmiotu zamówienia przez co najmniej 3 osoby z wykształceniem z dziedziny 
elektroniki/informatyki/elektrotechniki i pokrewnych, o którym mowa w załączniku nr 1.3 

10.4 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 
przynajmniej 1 osobą wpisaną zarówno na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP jak i 
wpisaną na listę  profesjonalnych reprezentantów Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). 
Przedmiotowy warunek powinien zostać potwierdzony złożeniem oświadczenia – załącznik 1.1 

10.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na 
sumę 1 000 000,00 zł (1 miliona zł). 
Przedmiotowy warunek powinien zostać potwierdzony złożeniem oświadczenia – załącznik 1.4 

 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem    procedury    
wyboru    wykonawcy    a    wykonawcą,    polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, pełnomocnika,  
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d) pozostawaniu w  związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii  prostej,  
pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Przedmiotowy warunek powinien zostać potwierdzony złożeniem oświadczenia – załącznik 1.5 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów  
i oświadczeń wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

11. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie Oferenci muszą dołączyć do oferty: 
11.1. Formularz ofertowy- według wzoru załącznika nr 1. 
11.2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień według wzoru załącznika nr 1.1. 
11.3. Wykaz doświadczenia w zakresie wykonania podobnych usług  według wzoru załącznika nr 1.2  
11.4. Oświadczenie  o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

oraz o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania  według wzoru załącznika nr 1.3. 
11.5. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia według 

wzoru załącznika nr 1.4. 
11.6. Oświadczenie o istnieniu/braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według 

wzoru załącznika nr 1.5. 
11.7. Opis oferowanej usługi doradczo-informacyjnej ze wskazaniem wszystkich elementów istotnych z 

punktu widzenia przedmiotu zamówienia  wg wzoru załącznika nr 1.6. 
11.8. Zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź KRS 

z wykazem przedmiotu działalności, potwierdzający możliwość realizacji usługi będącej 
przedmiotem Zapytania Ofertowego (w przypadku Oferentów zagranicznych wymagany jest  
dokument z właściwego rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski. Wystarczające jest 
tłumaczenie Oferenta). Wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. 

11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Wystarczające jest tłumaczenie Wykonawcy. 

11.11. Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby składające ofertę. Kopie 
dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę. 

11.12. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (dokument 
w formie skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu). 
 

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.  
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe 
dokonywane będą w PLN. 
 

13. Termin związania ofert 
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z datą złożenia oferty.   
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14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
14.2. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
14.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Oferenta. Oznacza to, 

iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania Oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.4. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci 
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

14.5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci nie są 
uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi wobec Zamawiającego w 
związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w szczególności w przypadku wyboru innego 
Wykonawcy przez Zamawiającego.  
 

15. Zmiany w treści zapytania ofertowego  
15.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym Zamawiający 
przekazał niniejsze zapytanie ofertowe oraz umieści na stronie internetowej Zamawiającego.  

15.2. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów. 
15.3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania 
ofertowego. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich oferentów, którym przekazał niniejsze zapytanie ofertowe oraz umieści informacje na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
Ofertę dla zapytania ofertowego z określonymi dokumentami, załącznikami i pozostałymi ustaleniami 
zapytania ofertowego należy złożyć w siedzibie firmy Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 
Wrocław, bądź wysyłając skany podpisanych dokumentów na adres - patenty@neurosoft.pl w 
nieprzekraczalnym terminie: do dnia 6 grudnia 2016r. do godz. 14:00. 
 

17. Opis sposobu obliczenia ceny 
17.1. Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.   

17.2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku. 
Rozliczenie pomiędzy stronami będzie prowadzone w złotych polskich. 
 

18. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
18.1. Wybór najkorzystniejszej oferty  nastąpi w oparciu o kryteria: 
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L.p. Nazwa  Waga kryterium-Ilość punktów 

1  Cena netto (C) 70% 

2  Liczba  spotkań konsultacyjnych 30% 
   RAZEM 100% 

 

Kryterium 1 - Cena netto 

C = (C min/C of)*70, gdzie: 

C - ilość przyznanych punktów za kryterium 

C min - cena netto z oferty z najniższą ceną 

C of - cena netto oferty ocenianej 
 
Kryterium 2 – Liczba spotkań doradczo-informacyjnych 

K = (K of/K max)*30, gdzie 

K - ilość przyznanych punktów za kryterium 

K max – największa ilość zaproponowanych przez oferenta dodatkowych konsultacji spośród wszystkich 

ofert 

K of – liczba dodatkowych spotkań konsultacyjnych w ocenianej ofercie  
 
 
Ilość punktów danej oferty będzie wyliczana na podstawie wzoru: 
 
S = C + K 
 
S  - suma uzyskanych punktów   
 

18.2. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
18.3. Zamawiający po dokonaniu oceny wszystkich ofert zaproponuje Wykonawcy, którego oferta 

uzyskała największą liczbę punktów podpisanie umowy.  
 

19. Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego  
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o rozstrzygnięciu postępowania 
ofertowego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 
20. Unieważnienie postępowania  

 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyn.  
b. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Oferentów. 
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c. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

d. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień 
dotyczących powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 
 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Otrzymana oferta będzie stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 
2. W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Uzyskanie 

międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT na wynalazek dotyczący produktu Neurocar 
poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, oferty 
mogą zostać przekazane do właściwej instytucji publicznej w celu ich weryfikacji. 

 
3. Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy 
ul. Życzliwej 8 we Wrocławiu. 

 
4. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu i warunków zamówienia udzieli:  

Agnieszka Chojcan Email: agnieszka.chojcan@neurosoft.pl – w zakresie przebiegu postepowania 
ofertowego oraz Artur Strzeszewski Email: artur.strzeszewski@neurosoft.pl – w zakresie przedmiotu 
zapytania ofertowego. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Załączniki nr 1 – Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 
Wrocław, 22.11.2016 r. 
 
 

 
 
 

……………………………………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 


