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Kraków, 2015-05-15 

 

 

Wido Profil sp. z o.o. 

Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 

 

na opracowanie analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową 

oraz opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku, 

zgodnie z wymaganiami Programu Patent Plus 

Tytuł projektu: 

„Wsparcie ochrony patentowej w zakresie systemów montażu i izolacji fasady wentylowanej 

obiektów budowlanych szansą rozwoju spółki Wido-Profil.” 
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1. Charakterystyka zamawiającego 
Firma WIDO-PROFIL działa na rynku już prawie 10 lat. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją 

systemowej podkonstrukcji do fasad wentylowanych i elementów balustrad  oraz  świadczy usługi w 

zakresie sprzedaży i obróbki płyt elewacyjnych, odlewania grawitacyjnego aluminium, a także 

profesjonalnego doradztwa, projektowania i innych elementów (np. reklamy). 

Unikalne i komplementarne rozwiązania systemowe znajdują zastosowanie zarówno dla obiektów 

użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłowych, architektury miejskiej, centrów handlowych i 

biurowo-administracyjnych, jak i posesji prywatnych. 

Realizację najbardziej skomplikowanych rozwiązań i sprawną obsługę inwestycji umożliwia 

profesjonalna kadra, doświadczone ekipy montażowe oraz nowoczesny park maszyn obejmujący 

maszyny CNC walcarko-giętarki cyfrowe, specjalistyczne obrabiarki cyfrowe, prasy itp. 

2. Przedmiot zapytania ofertowego 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup: 

Zlecenie składa się z dwóch zadań, w tym: 

• Zadanie I: Analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową. 

W ramach zlecenia zostanie stworzony jeden dokument uwzględniający sześć wynalazków. 

Analiza ma dać odpowiedź na pytanie czy przyjęte założenia są prawidłowe, czy koniecznym 

jest objęcie ochroną wszystkie docelowe rynki wskazane w projekcie (Norwegia, Niemcy, 

Wielka Brytania, Kanada), lub wskazanie innych rynków. 

• Zadanie II: Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku. 

W ramach zlecenia zostanie stworzony jeden dokument uwzględniający sześć wynalazków. 

Strategia komercjalizacji wynalazku, ma na celu wykazanie czy rzeczywiście komercjalizacja 

wynalazku pozwoli zarówno na zwrot kosztów związanych z ochroną jak i na osiągnięcie 

zysków. Ma ona na celu pomoc podjęcia dla Zamawiającego decyzji o znaczeniu biznesowym, 

która związana jest z nakładami i zyskami oraz w której zyski przewyższą poniesione na ten 

cel nakłady. 

Wyżej wymienione dokumenty mają być stworzone zgodnie z wymogami stawianymi w 

konkursie Patent Plus IV konkurs. 

3. Wymagania odnośnie potencjału Wykonawcy 
• Udokumentowane doradztwo dla firm w wymiarze minimum 500h (od 2012 roku) lub 

udokumentowane wykonanie podobnych usług co w zamówieniu dla 4 wynalazków. 

• Znajomość w zakresie branży zamawiającego do zweryfikowania w trakcie rozmowy z 

kandydatem. 

4. Sposób i miejsce składania dokumentów 
Ofertę należy składać w zakładzie produkcyjnym firmy: 

Ul. Mickiewicza 40 

32-400 Myślenice 
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lub mailowo na adres b2b@wido.com.pl 

5. Terminy związane z zapytaniem ofertowym 
Zdarzenie Termin: 

Termin składania ofert i oświadczenia 20.05.2015r. 
Termin otwarcia ofert 20.05.2015r. 
Rozmowy z potencjalnymi wykonawcami 21.05-22.05.2015r. 
Termin oceny ofert  25.05.2015r. 
 

6. Osoba do kontaktu 
Wojciech Łapa 

Tel. + 48 665 16 00 02 

e-mail: wojtek.lapa@wido.com.pl 

7. Kryteria oceny 
 

Kryterium Waga 

Cena netto 100% 

Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów, 
zgodnie ze wzorem. 
 
Ocena końcowa = ∑ P(k) 
P(k) = waga * M(k), 
 
gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium 
maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
 
Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze 
wzorem. 
M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]} 
n – liczba oferentów, 
k – kolejność w kryterium 

8. Dodatkowe informacje i wymagania 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w miejscu składania dokumentów, 

dokumentów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta 

zawierającego w szczególności wymagania opisane w pkt. 3 niniejszego zapytania. 

2. Oferent zobowiązany jest złożyć formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego, wyszczególniając tym samym cenę oraz termin realizacji zlecenia. 

3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  
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4. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie lub skany potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.  

5. W razie dodatkowych dokumentów do oferty należy dołączyć elektroniczną wersję tych 

dokumentów w  pliku  PDF. 

6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej.  

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu.  

8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi Oferentami w celu weryfikacji 

znajomości z branży. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie 

zostali wykluczeni z postępowania. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami 

bez podania przyczyny. 

12. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną w zapytaniu ofertowym. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania 

negocjacji. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski potwierdzonym przez Wykonawcę.  

15. Oferty wariantowe  będą odrzucane. 

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

17. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 

rozpatrzone. 

18. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

19. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

20. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

22. Załącznikami do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy. 

23. Złożona oferta jest ważna przez minimum 60 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

………………………………………………................. 

Pieczęć i podpis 
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………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 
 

Pieczęć oferenta 

 

Podejmujemy się realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego, 

zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą 

starannością. 

Przedmiot zamówienia Cena netto Podatek VAT Termin realizacji 

    

    
    

    

    

Warunki i termin płatności: …… dni licząc od daty złożenia faktury u Zamawiającego 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Cena obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w Ofercie oraz przewidziane prawem. 

2. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 

3. Oświadczam, że zapoznałem  się z  treścią zapytania ofertowego i  akceptuję  warunki w nim  

zawarte.  

4. Oferta zawiera …………….. stron(ę)y 

 

……………………………………………………………………………………………… 

/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/ 


