Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu
wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BIOmagic)
Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie
i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu
„środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.10.2019
Zamawiający – Quercus sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i zgłoszenie
patentowe dwóch wynalazków.
1.

Zamawiający

Quercus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym
2.

Nazwa zadania:

Opracowanie, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP przez rzecznika patentowego w ramach
pełnomocnictwa, dwóch wynalazków oraz postępowanie przed Urzędem Patentowym RP aż do
uzyskania patentów na te wynalazki powstałe w ramach programu „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” pt. Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów
marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce”.
3. Rodzaj zamówienia: usługa
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot Zamówienia przygotowywany jest na potrzeby projektu wymienionego w
pkt.2
2) Zamówienie finansowane jest z projektu nr BIOSTRATEG 3/344253/2/NCBR/2017.
3) Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie 2 wynalazków w zakresie pozyskiwania kory
5.

Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 15 grudnia 2019 roku

6. Kryteria oceny ofert:
1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione w poniższej tabeli:
Nazwa
kryterium

Waga

Sposób oceny

Cena

100% = 100 matematyczny
pkt

Wzór
najniższa cena ofertowa
---------------------------- x 100 = liczba punktów
badana cena ofertowa

2) Wynik - oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.
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7. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2) Oferta musi zawierać co najmniej:
a) Formularz OFERTA WYKONAWCY,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
4) Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia, w
tym ewentualne składki.
6) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe dla zadania pn.
„Opracowanie, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP dwóch wynalazków”
Nie otwierać do dnia 6.11.2019

8) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
8. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z zamawiającym w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym celu Zamawiający wymaga co najmniej 1 obecności
rzecznika patentowego w swojej siedzibie w celu spotkania się z twórcami i zebrania
wszystkich niezbędnych informacji do opracowania zgłoszeń wynalazków. Kontakt z
pracownikami: Pawłem Stachowiczem i Waldemarem Sieniawskim w celu prawidłowej
realizacji zamówienia odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy (tj. pon. - pt.,
w godz. 8.00-15.00).
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
4) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, drogą
elektroniczną, wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
5) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego.
6) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
7) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia.
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9. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć do godziny 12.00 dnia 6.11.2019
w siedzibie Zamawiającego – Quercus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym
lub e-mailem: pawel.stachowicz@quercus.org.pl
2) Oferty zostaną otwarte o godz. 12.15 dnia 6.11.2019
w siedzibie Zamawiającego – Quercus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym
10. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1) Paweł Stachowicz, tel. 668 012 892
2) Waldemar Sieniawski, tel. 692 492 556
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1 - Formularz oferta Wykonawcy
• Załącznik nr 2 - Wzór umowy
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Załącznik nr 1
……………………….., dnia…………..
OFERTA WYKONAWCY
Imię i Nazwisko Wykonawcy: ......................................................................................................
Adres/siedziba Wykonawcy: …....................................................................................................
….................................................................................................................................................
Telefon, fax: ………………………………………………...............................................................................
E-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Nr wpisu na listę rzeczników patentowych ……………………………………………………………………………
W związku z prowadzonym przez …………………………………… zapytaniem ofertowym na zadanie pn.
Opracowanie, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP przez rzecznika patentowego w ramach
pełnomocnictwa, dwóch wynalazków oraz postępowanie przed Urzędem Patentowym RP aż
do uzyskania patentów na te wynalazki powstałe w ramach programu „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” pt. Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów
marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce” .
1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
Lp.
Przedmiot Zamówienia
Koszt netto / Koszt brutto
1
Opracowanie, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP przez
rzecznika patentowego w ramach pełnomocnictwa, dwóch
wynalazków oraz postępowanie przed Urzędem
Patentowym RP aż do uzyskania patentów na te wynalazki
powstałe w ramach programu „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” pt. Bioprodukty z biomasy
lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu
wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce” .

-

RAZEM

……………zł

Cena brutto za przedmiot zamówienia razem:
…………….…………………….…………………………………………………………………………………………………….…
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….……

QUERCUS Sp. z o.o.
12-130 Pasym  ul. Jana Pawła II 21  tel./fax 89 621 31 68
www.quercus.org.pl  NIP 7451747302  Regon 280009811
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000230114  Kapitał zakładowy 517 000 zł

Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu
wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BIOmagic)
Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie
i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu
„środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

2. Oświadczam, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach z nim powiązanych, warunki
udzielenia zamówienia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do
realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
oraz że złożyłem wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
tych warunków.
4. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonego typu
usług, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potencjał techniczny,
wiedzę i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni, liczony od
terminu składania ofert.
6. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w przypadku wyboru mojej oferty,
zobowiązuję się do jej zawarcia, na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać samodzielnie.

............................., dnia...................
..........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
zawarta dnia ………………….. 2019r. w …………………. pomiędzy:
Quercus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
reprezentowaną przez: Pana Mariusza Stachowicza, Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym/ą dalej Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca łącznie będą dalej zwani „Stronami".
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Zamówienia
obejmujący Opracowanie, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP przez rzecznika
patentowego w ramach pełnomocnictwa, trzech wynalazków oraz postępowanie przed
Urzędem Patentowym RP aż do uzyskania patentów na te wynalazki powstałe w ramach
programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” pt. Bioprodukty z biomasy
lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w
narodowej biogospodarce”.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 15 grudnia 2019 roku.
3. Zamówienie finansowane jest z projektu nr BIOSTRATEG 3/344253/2/NCBR/2017.

1.

2.
3.
4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamówienia. Kontakt z pracownikami w celu prawidłowej realizacji zamówienia
odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy (tj. pon. - pt., w godz. 8.00-15.00).
Dokumentacja z realizowanych działań prowadzona jest zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag, co do prawidłowej realizacji przez
Wykonawcę niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z
realizowanym zamówieniem.
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1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pomieszczeń celem obowiązkowych spotkań
z Wykonawcą.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą są:
1) Paweł Stachowicz, tel. 668 012 892
2) Waldemar Sieniawski, tel. 692 492 556
Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji
Przedmiotu Zamówienia, w szczególności do udziału w konsultacjach z Wykonawcą oraz do
przekazywania Wykonawcy niezbędnych materiałów i informacji, w terminach wzajemnie
uzgodnionych.
TERMINY REALIZACJI
§4
Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia do dnia 15.12.2019 r.
WYNAGRODZENIE
§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w zakresie ustalonym w niniejszej
Umowie,
ustalono
na
kwotę:
.................
zł
brutto,
(słownie:
....................................................).
Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie Przedmiotu Zamówienia nastąpi na
podstawie rachunku, wystawionego po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na rachunku w terminie 14 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku.
Rachunek powinien być wystawiony za wykonany Przedmiot Zamówienia na poniżej
wskazane dane:
……………………………………………………………………………
Strony ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z
realizacją Umowy.

KARY UMOWNE
§6
1. W razie niewykonania zamówienia w terminie określonym w §1 ust. 2, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30%
wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1.
2. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki
ustawowe.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
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1.
2.
3.

1.

1.
2.
3.
4.

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności, i zawierać
uzasadnienie.
Zamawiającemu przysługują uprawnienia do odstąpienia od Umowy w przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
W przypadku naruszania w sposób istotny i uporczywy postanowień niniejszej Umowy
każda ze Stron ma prawo zażądać od drugiej Strony pisemnych wyjaśnień dotyczących jego
przyczyn, z podaniem terminu złożenia wyjaśnień.
PODWYKONAWSTWO
§8
Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia
samodzielnie.
PRZEPISY KOŃCOWE
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

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

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

QUERCUS Sp. z o.o.
12-130 Pasym  ul. Jana Pawła II 21  tel./fax 89 621 31 68
www.quercus.org.pl  NIP 7451747302  Regon 280009811
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000230114  Kapitał zakładowy 517 000 zł

