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         Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Kujawsko-

Pomorską Agencję Innowacji w ramach modułu 2 Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” – „Bon na 

patent”, w celu rozeznania rynku zapraszam do złożenia oferty cenowej. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest procedowanie wynalazku dotyczącego sondy wziernikowej 

endoskopu endoskopu. W ramach zamówienia należy dokonać: 

a) sporządzenia dokumentacji do zgłoszenia europejskiego, 

b) prowadzenie postepowania przed Europejskim Urzędem Patentowym - poszukiwanie, 

badanie, redakcja opisu w celu spełnienia ustawowych przesłanek nowości i poziomu 

wynalazczego, prowadzenie z Urzędem polemiki w zakresie zdolności patentowej 

przedmiotowego rozwiązania, procedura badawcza, aż do decyzji EPO. 

Wymagania: kwalifikacje europejskiego rzecznika patentowego. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu cenowym możliwego terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia każdego z punktów a-b. Termin realizacji całego 

zamówienia nie może przekroczyć daty 28.10.2019 r. Poprzez realizację zamówienia 

rozumiane jest dokonanie procedury , za którą zamawiający może ponieść udokumentowane 

wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem nie przekraczając powyższego terminu, przy 

czym czas trwania danej procedury może się wydłużyć maksymalnie o kolejne 12 mc-y . Czas 

oczekiwania na decyzję Urzędu o przyznaniu lub odmowie ochrony  może przekroczyć 

powyższy termin realizacji.      

3. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową  

i terminową realizacją zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych 

rabatów i upustów. 

4. Podane ceny nie będą stanowić oferty i nie będą wiążące. 

5. Ważność wyceny minimum 3 miesiące. 

Niniejsze informacje proszę odesłać do dnia 07.05.2019 r. na adres e-mail endoscope@endoscope.pl, 

w formie podpisanego i zeskanowanego formularza cenowego. 

Załączniki: 

1.  Formularz cenowy.       

                                                                                 z poważaniem                                   

                                                                                              Szymon Mańkowski 
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 Formularz cenowy 

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku dotyczącego 

przedmiotu zamówienia: 

 

a) sporządzenia dokumentacji do zgłoszenia europejskiego, 

b) prowadzenie postepowania przed Europejskim Urzędem Patentowym - 

poszukiwanie, badanie, redakcja opisu w celu spełnienia ustawowych przesłanek 

nowości i poziomu wynalazczego, prowadzenie z Urzędem polemiki w zakresie 

zdolności patentowej przedmiotowego rozwiązania, procedura badawcza, aż do 

decyzji EPO. 

 

                              przedstawiam poniżej dane cenowe: 

 

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia……..……. PLN 

2. Termin realizacji zamówienia ……..….. dni kalendarzowych 

3. Inne/ zależne od przedmiotu zamówienia 

                        - kwalifikacje europejskiego rzecznika patentowego TAK/NIE 

 

 

Zaoferowana wartość/cena  zawierają wszystkie koszty  związane z prawidłową  

i terminową realizacją zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz 

ewentualnych rabatów i upustów. 

Jednocześnie wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym. 

 

Podane ceny nie stanowią oferty i nie są wiążące. 

Termin ważności wyceny …… miesiące. 

 

                              

 

 

                                                                                             Data Pieczątka i podpis Wykonawcy 
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