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Wykonawcy

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez KujawskoPomorską Agencję Innowacji w ramach modułu 2 Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” – „Bon na
patent”, w celu rozeznania rynku zapraszam do złożenia oferty cenowej.
Zakres konkursu obejmuje finansowanie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia
innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia o nazwie
„Sonda wziernikowa endoskopu”. Jako ,że przedsięwzięcie „Sonda wziernikowa endoskopu” stanowi
element składowy endoskopu opartego również na wcześniejszych zgłoszeniach pt. „Endoskop giętki”
oraz „Układ do sterowania końcówką sondy medycznej, zwłaszcza sondy endoskopu oraz uchwyt
endoskopu” , zakresem usługi należy objąć wymienione powyżej dokumenty.
Przedmiotem zapytania jest usługa doradcza obejmująca ocenę potencjału komercjalizacyjnego
endoskopu ( systemu endoskopii giętkiej ) opartego na podanych powyżej zgłoszeniach poprzez
analizę ścieżki wdrożenia i perspektyw rynkowych , w tym:
1. Analiza możliwości i ograniczeń wdrożenia rozwiązania;
2. Analiza patentowa uwzględniająca badanie czystości patentowej mające na celu ustalenie czy
wprowadzenie na rynek USA oraz Unii Europejskiej urządzenia nie spowoduje naruszenia
cudzych praw wyłącznych, albo jakie jest ryzyko postawienia takiego zarzutu.
3. Analiza prawna obejmująca proces wprowadzenia produktu na rynek (Unia Europejska,
USA);
4. Sektorowa analiza rynku europejskiego oraz USA dla rozwiązania obejmująca ocenę trendów
w zakresie popytu i podaży, cen oraz analizę czynników konkurencyjnych i konkurencji;
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu cenowym możliwego terminu
realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji usługi nie może być dłuższy niż do 30.06.2019 r.
Wykonanie usługi potwierdza się protokołem odbioru. Płatność (przelew) zostanie dokonana w
ustalonym przez strony terminie na podstawie faktury. W uzasadnionym przypadku termin może ulec
wydłużeniu za zgodą zamawiającego.
Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową
i terminową realizacją zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów
i upustów. Podane ceny nie będą stanowić oferty i nie będą wiążące. Ważność wyceny minimum 3
miesiące.
Niniejsze informacje proszę odesłać do dnia 06.05.2019 r. na adres e-mail endoscope@endoscope.pl,
w formie podpisanego i zeskanowanego formularza cenowego.
z poważaniem Szymon Mańkowski
Załączniki:
1. Formularz cenowy.
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Formularz cenowy
W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku dotyczącego przedmiotu
zamówienia:
usługa doradcza obejmująca ocenę potencjału komercjalizacyjnego endoskopu ( systemu endoskopii
giętkiej ) opartego na podanych powyżej zgłoszeniach poprzez analizę ścieżki wdrożenia i
perspektyw rynkowych , w tym:
1. Analiza możliwości i ograniczeń wdrożenia rozwiązania;
2. Analiza patentowa uwzględniająca badanie czystości patentowej mające na celu ustalenie czy
wprowadzenie na rynek USA oraz Unii Europejskiej urządzenia nie spowoduje naruszenia
cudzych praw wyłącznych, albo jakie jest ryzyko postawienia takiego zarzutu.
3. Analiza prawna obejmująca proces wprowadzenia produktu na rynek (Unia Europejska,
USA);
4. Sektorowa analiza rynku europejskiego oraz USA dla rozwiązania obejmująca ocenę trendów
w zakresie popytu i podaży, cen oraz analizę czynników konkurencyjnych i konkurencji;
przedstawiam poniżej dane cenowe:
1. Wartość netto przedmiotu zamówienia……..……. PLN
2. Termin realizacji zamówienia ……..….. dni kalendarzowych

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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