Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielar skich
ul. Wojska Polskiego 71B
60630 Poznań

SPECYFIKACJ A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
usługi dor adztwa w zakr esie patentów

ZATWIERDZIŁ

....................................

Poznań, dnia 10 stycznia 2011r.

I.

Infor macje o zamawiającym

Zamawiającym jest:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B
NIP 7811830940 Regon 301027411
Strona internetowa: www.iwnirz.pl
Telefon / fax 061 845 58 00 / 061 841 78 30
email: sekretariat@iwnirz.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. nr 113 poz.759) i
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
III. Opis pr zedmiotu zamówienia
CPV 79120000.1 – usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
1. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0230010/08
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów) oraz w fazie krajowej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej,
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej /także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów/, w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014r.
2. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0230011/08
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów), przeprowadzenia międzynarodowego
badania wstępnego IPER oraz w przeprowadzenia zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej,
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe.
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej /także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów/, w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 września 2013r.

3. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
przyrodniczych  ZP/POIG.01.03.0230022/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów) oraz w fazie krajowej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej lub innym wybranym kraju poza Europą,
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 marca 2015r.
4. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii spożywczej,
ZP/POIG.01.03.0200023/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów),
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 31 grudnia 2012r.
5. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej – ZP/POIG.01.03.0200024/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym /fazy krajowe z wyborem 5/7 krajów, kontynuację zgłoszenia w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz kontynuację zgłoszenia fazy krajowej w Chinach
Hong/Kong,
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 września 2012r.
6. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0200025/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:

 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów),
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 czerwca 2013r.
7. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemiczne/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0230026/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów) oraz w fazie krajowej w Kanadzie,
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej /także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów/, w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 września 2012r.
8. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0200027/10
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów),
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 31 grudnia 2013r.
9. Wyłonienie rzecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0200028/10
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów),
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,

 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 marca 2014r.
10. Wyłonienie rzecznika patentowego dla projektu z zakresu technologii
pr zyrodniczych  ZP/POIG.01.03.0200029/10
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 przygotowanie, dokonanie i obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym
projektem  w ramach procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem
Patentowym (fazy krajowe z wyborem 57 krajów), przeprowadzenia międzynarodowego
badania wstępnego IPER,
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 czerwca 2015.
IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ
oraz w art. 22 ustawy PZP, t.j. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania
zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu prac potwierdzonego
referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich
trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, tj.
zrealizował co najmniej dwa zadania o wartości łącznej tych dwóch zadań co najmniej 10 000
zł brutto, polegające na przygotowaniu zgłoszeń i rozeznań literaturowych z zakresu
technologii spożywczej, przyrodniczej oraz technologii chemicznej/materiałowej.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego,
określonymi w niniejszej SIWZ .
4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt III terminach.
5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty, łącznie z opłatami urzędowymi, za
przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i
zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy, przy czym wyliczona
cena będzie ceną ryczałtową.
6. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi
być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio
dla oferowanych części lub zamówienia.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami,
stanowiące integralną część niniejszej SIWZ lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i
przedstawić wzór umowy.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki
przedstawione w niniejszej SIWZ.
A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0  1, tj. spełnia lub
nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

B. Wykonawcy, składający ofertę nie spełniającą powyższych warunków mogą zostać przez
zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania.

V.

Infor macje o oświadczeniach i dokumentach

1. Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w
zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Wpis z listy rzeczników patentowych prowadzonych przez UPRP z podaniem numeru.
3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub o uzyskaniu zgody na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert); w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z
obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub o uzyskaniu zgody na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ( wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku , gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
5. Wykaz usług wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
załącznik nr 3 do oferty.
6. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca zapowiada ich zatrudnienie z
zakresem powierzonych im zadań ( części zamówienia) odpowiednio dla oferowanych części
lub zamówienia.
7. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki
cywilnej lub umowę Konsorcjum wraz z oświadczeniem wszystkich członków Konsorcjum o
przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia  jeżeli wspólną ofertę
składają podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przy
czym w przypadku składania oferty wspólnej.
8. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej lub uczestników
konsorcjum  pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub poświadczonej
kopii.
9. Jeżeli do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia (umowy) w imieniu wykonawcy,
który jest podmiotem prawa działającym na podstawie polskiej ustawy Kodeks Spółek
Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), w obowiązujących przepisach
prawa lub aktach statutowych wykonawcy wymagana jest dodatkowa zgoda organu i/lub
zgoda wspólników Spółki wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument zawierający
oświadczenie w przedmiocie wyrażenia przedmiotowej zgody, sporządzony w formie
wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, w przypadku, gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
10. Cenę oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację oferenta.
11. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3.
12. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, dostarczy jego kopię,
kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający
może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów
(np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do
ich prawdziwości).
13. Projekt umowy, która zostanie podpisana przez Zamawiającego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

VI.

Infor macje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faxem lub drogą
elektroniczną.
3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu
Zamawiającego są:
 w sprawach proceduralnych Pani Urszula Siedlewska tel. 61 844 58 06
 w sprawach merytorycznych Pan Janusz Jankowiak tel. 61 845 58 47

VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
IX.

Sposób pr zygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować wg wymagań określonych w SIWZ. Każdy Wykonawca
powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i powinna zostać oznaczona w sposób
następujący: „Przetarg nieograniczony na usługi doradztwa w zakresie patentów. Nie
otwierać przed 20.01.2011r. godz.13.00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres
wykonawcy.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X.

Miejsce oraz ter min składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich 60630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B do dnia 20.01.2011r.
do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2011r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące zaproponowanego kosztu za usługę doradztwa w zakresie
patentów.
5. Informacje, o których mowa w pkt.4 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
XI.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty – netto  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.
5 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kier ował pr zy wybor ze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
 oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone
niniejszą specyfikacją,
 z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia
warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
zamawiającego.
2. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.
cena oferowana minimalna netto
Cena = 

x 100%

cena badanej oferty netto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

XIII.

Infor macja o for malnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wybor ze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji, w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana,
przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na
warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych
ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym
złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub upłynie termin
związania ofertą.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XIV. Infor macje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/progr amu ze
środków Unii Europejskiej
Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, lata 20072013. Priorytet I badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej
w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
XV.

Inne postanowienia

3.
4.
5.
6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym.
7. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy szczegółowo określone zostały w
Dziale VI, Rozdział 1  3 ustawy.
XV.
1.
2.
3.
4.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wzór formularza ofertowego,
oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust.1 ustawy,
oświadczenie o braku podstaw wykluczeniu z art. 24 ust.1 ustawy,
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług.

