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WIDO-PROFIL Sp. z o.o. 

Ul. Mickiewicza 40 

32-400 Myślenice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 

Dotyczy przeprowadzenia usługi związanej z rozszerzeniem ochrony patentowej wynalazku 

 

planowanej do realizacji w ramach projektu: 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 

Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 
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W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 (konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości) oraz obowiązkiem dokonywania zamówień w oparciu o najbardziej korzystną 

ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności 

i przejrzystości, WIDO-PROFIL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia 

usługi związanej z rozszerzeniem ochrony patentowej wynalazku. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

WIDO-PROFIL Sp. z o.o. 

Ul. Mickiewicza 40,  

32-400 Myślenice 

NIP: 6761008998 

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA: 

II.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

II.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

II.3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 

jako brak bezstronności i obiektywności. 

II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 

bez podania przyczyn. 

II.5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje oferentów poprzez zawieszenie  

informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.  

II.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym 

dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, a także weryfikowania posiadanej 

przez Oferenta wiedzy i doświadczenia pod kątem spełniania przez niego wymagań. 

II.7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub 

też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów, którzy 

złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w 

siedzibie. 

II.8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

II.9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

przyjmowania ofert częściowych. 

II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia 

zamówień częściowych. 

 

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

III.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi rozszerzenia ochrony patentowej 

wynalazku zgłoszonego w UPRP dnia 10.06.2016r. pod numerem P.417531 pt.: Bezkotwowy 

zespół do mocowania płytowych elementów okładzinowych i sposób jego mocowania. 
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W ramach usługi mają znaleźć prace związane z ze zgłoszeniem i reprezentowaniem 

Wnioskodawcy w ramach zgłoszenia w trybie zgłoszenia międzynarodowego WIPO/PCT, faz 

narodowych procedury PCT tj. EPO (Patent europejski), Eurazja patent, a także fazy 

narodowe w Kanadzie i USA. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę koszt badań eksperckich 

we wszystkich krajach, a także badań prowadzonych przez organizacje regionalne i walidację 

zgłoszonego wynalazku. Docelowymi krajami do objęcia procedurą patentową są: Wielka 

Brytania, Norwegia, Niemcy, Rosja, USA, Kanada, jednakże z uwagi na przeprowadzone 

konsultacje zasadnym jest przeprowadzenie zgłoszeń w szerszym trybie, aby nie „zamknąć” 

sobie możliwości rozszerzenia ochrony w przyszłości. 

Opłaty urzędowe  zostały wprowadzone zgodnie z danymi z wniosku o dofinansowanie. 

(prosimy nie modyfikować ich, stanowią one materiał informacyjny dla Oferenta). 

Koszty usługi zawodowego pełnomocnika W opisie sposobu kalkulacji wydatku należy 

wskazać przy każdym z wydatków:  

- konkretny rodzaj czynności prowadzonej przez pełnomocnika (krajowego lub zagranicznego) 

- stawkę godzinową w PLN (lub innej walucie – wraz ze wskazaniem kursu tej waluty i datę 

kursu, przyjętego do przeliczenia wydatku na PLN) za daną czynność wykonywaną przez 

pełnomocnika,  

- liczbę godzin niezbędnych do poświęcenia na daną czynność 

Pokrycie kosztów tłumaczenia. (zgłoszenie zawiera 3974 słowa) W opisie sposobu 

kalkulacji wydatku należy wskazać przy każdym z wydatków: 

 - stawkę za usługę tłumaczeń biorąc pod uwagę ilość słów lub inny policzalny sposób 

stanowiący podstawę wykonania kalkulacji, 

III.2. Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV – 79120000-1 79530000-8 

III.3. Termin realizacji usługi: 

Projekt rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Projekt musi zakończyć się przed 31.12.2023. (dane z wniosku o 

dofinansowanie okres trwania projektu 01.03.2017-30.06.2022. 

Pierwsze czynności związane z dokonaniem zgłoszenia międzynarodowego WIPO/PCT 

muszą być wykonane przed 10.06.2017r. 

 

IV. KRYTERIA OCENY: 

IV.1. Cena – waga: 100 pkt. 

Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz 

w wartościach brutto. 

Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób; oferta zawierająca najniższą cenę 

otrzyma najwyższą ilość punktów, kolejne oferty będą otrzymywać proporcjonalnie 

mniejszą ilość punktów . 
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Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie 

wybrana oferta zwierająca najniższą cenę 

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

V.I Zapytanie ofertowe dotyczy oferentów prowadzących działalność i posiadających 

doświadczenie zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

V.II O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie w zakresie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich w tym: 

 Posiadanie uprawnień niezbędnych do świadczenia usług rzecznika patentowego  

Rzeczypospolitej Polskiej (numer) oraz uprawnienia Europejskiego rzecznika patentowego 

(numer), lub też wykaże, że zatrudnia osobę, która posiada powyższe uprawnienia 

 Doświadczenie w zakresie współpracy z branżą budowlaną – min. 10 lat 

 Doświadczenie w zakresie dokonywania zgłoszeń i rozszerzania ochrony patentowej – min. 

10 lat 

 Gwarantowany stały kontakt w siedzibie firmy Zamawiającego w tym odbiór dokumentów w 

siedzibie firmy 

V.III  O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy dysponują potencjałem 

kadrowym zdolnymi do wykonania zamówienia. 

V.IV O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

V.V Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego 

zapytania ofertowego. 

V.VI Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: 

a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych 

uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do 

których wszczęto postępowanie upadłościowe. 

b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą 

polegające na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na 

podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. 

 

VI.  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

VI.1. Oferty należy złożyć do dnia 05.04.2017r. do godziny 15.00  

VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

VI.3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione 

do reprezentowania firmy. 

VI.4. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (adres: WIDO-PROFIL 

Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 32-400 Myślenice). 
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VI.5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 

VI.6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych 

załączników, nie będą podlegały ocenie. 

VI.7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

VI.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail 

michalc@wido.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 601 714 314 do dnia 03.04.2017r. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Michał Czyż 

VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 120 dni od dnia jej 

złożenia). 

VI.10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

VI.11. Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w 

punkcie nr V niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania). 

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VII. UWAGI: 

Wybór wykonawcy wyniku rozpatrzenia nadesłanych ofert będzie miał charakter warunkowy. Jej 

realizacja uzależniona zostanie od podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 

2.3.4: Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020. Obecnie umowa jest przygotowywana w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Z poważaniem, 

Michał Czyż 

………………………………………… 

(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej) 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenia do zapytania ofertowego z dn. 29.03.2017r, potwierdzające spełnienie warunków z punktu 

V ww. zapytania. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

4. Kalkulacja dotycząca przedmiotu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 nr z dnia 29.03.2017r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017r., dotyczące przeprowadzenia 

usługi związanej z rozszerzeniem ochrony patentowej wynalazku. 

1. Dane oferenta: 

Nazwa  

Adres siedziby  

NIP  

REGON  

Osoba uprawniona do 
kontaktowania się ze 
Zleceniodawcą 

imię i nazwisko  

telefon  

adres e-mail  

 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie (na podstawie załącznika nr 4 do 

zapytania ofertowego nr 1 z dnia 29.03.2017r.) 
 

Numer 
zadania 

Nazwa kosztu Cena netto Cena brutto Uwagi 

1 Koszty usługi zawodowego pełnomocnika    

2 Koszty tłumaczeń    

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Oferta jest ważna … dni od dnia jej złożenia. 

5. Imię i nazwisko oraz numer rzecznika patentowego Rzeczpospolitej Polskiej ………………………… 

6. Imię i nazwisko oraz numer Europejskiego rzecznika patentowego ……………………………………. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie 

odrzucona. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja projektu uzależniona jest od podpisania umowy o 

dofinansowanie (obecnie umowa jest przygotowywana w Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości). Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków z punktu V ww. zapytania ofertowego z dnia 29.03.2017r. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

3. Kalkulacja dotycząca przedmiotu zamówienia 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 
Miejsce i data        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 z dnia 29.03.2017r. 

 

 

OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 29.03.2017r. 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU V 

 

 

Oświadczam, że Oferent …………………………………………………………………..……………………. 

(nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług doradztwa w zakresie patentów i 

praw autorskich w tym: 

 Posiadanie uprawnień niezbędnych do świadczenia usług rzecznika patentowego  

Rzeczypospolitej Polskiej (numer) oraz uprawnienia Europejskiego rzecznika patentowego 

(numer), lub też wykaże, że zatrudnia osobę, która posiada powyższe uprawnienia 

 Doświadczenie w zakresie współpracy z branżą budowlaną – min. 10 lat 

 Doświadczenie w zakresie dokonywania zgłoszeń i rozszerzania ochrony patentowej – min. 

10 lat 

 Gwarantowany stały kontakt w siedzibie firmy Zamawiającego w tym odbiór dokumentów w 

siedzibie firmy 

 Dysponuje potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 

komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu 

zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka 

                                                 
 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 z dnia 29.03.2017r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem 

a Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka 

                                                 
 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 z dnia 29.03.2017r. 

 

 

KALKULACJA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

L.p. Zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie Zgłoszenie międzynarodowe WIPO/PCT 

 Opłaty urzędowe Wartość Waluta   Termin 

realizacji 

zgodnie z 

wnioskiem o 

dofinansowanie 

 Opłata za przekazanie 300 PLN   

10/12/2018 

 Opłata za dokumenty 

pierwszeństwa (powyżej 

20 stron) 

125 PLN   

 Opłata za zgłoszenie 1330  CHF   

 Opłata za poszukiwanie 

(search) 

1875 euro   

 Tłumaczenie Kwota np. za 

100 słów 

Waluta Wartość  

 Tłumaczenie na j. 

angielski 

    

 Wynagrodzenie 

rzecznika 

patentowego 

Stawka za 

1h (netto) 

Ilość godzin Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

 Koszt związany z 

obsługą rzecznika 

patentowego 
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L.p. Zadanie 3 z wniosku o dofinansowanie Faza narodowa WIPO/PCT - zgłoszenie do EPO 

 Opłaty urzędowe Wartość Waluta   Termin 

realizacji 

zgodnie z 

wnioskiem o 

dofinansowanie 

 Opłaty za zgłoszenie 

europejskie, które 

zostało dokonane na 

nośniku papierowym 

210 euro   

30/06/2022 

 Opłata za badanie 210 euro   

 Opłata za wyznaczenie 

jednego lub więcej 

państwa 

członkowskiego 

585 euro   

 opłata za utrzymanie 

zgłoszenia w mocy 

(ochronę) (za trzeci rok) 

470 euro   

 Badanie eksperckie – 

opłaty oficjalne* 

 

9 600 PLN   

 Tłumaczenie Kwota np. za 

100 słów 

Waluta Wartość  

 Tłumaczenie na j. 

angielski – badanie 

eksperckie* 

    

 Wynagrodzenie 

rzecznika 

patentowego 

Stawka za 

1h (netto) 

Ilość godzin Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

 Koszt związany z 

obsługą rzecznika 

patentowego 

    

 Koszt związany z 

obsługą pełnomocnika – 

badanie eksperckie* 

     

*- w ramach tych działań zawierają się: 

- opłaty oficjalne 

- koszty tłumaczeń oficjalnych stanowisk zagranicznych urzędów patentowych, oraz koszty tłumaczeń odpowiedzi 

do tych urzędów patentowych 

- koszty opracowania merytorycznych odpowiedzi i argumentacji przed zagranicznymi urzędami patentowymi 

Działania te – mogą aczkolwiek nie muszą występować, mają one we wniosku charakter szacunkowy, 

gdyż nie sposób jest na obecną chwilę poznać czy wystąpią i jakiego zakresu będą dotyczyć. 
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L.p. Zadanie 4 z wniosku o dofinansowanie Faza narodowa WIPO/PCT - zgłoszenie do Euroazja Patent 

 Opłaty urzędowe Wartość Waluta   Termin 

realizacji 

zgodnie z 

wnioskiem o 

dofinansowanie 

 Opłaty za zgłoszenie  

 

3 900 PLN   

30/06/2022 

 Opłata za dodatkowe 

zastrzeżenie 

1 000 PLN   

 Badanie eksperckie – 

opłaty oficjalne* 

 

11 040 PLN   

 Tłumaczenie Kwota np. za 

100 słów 

Waluta Wartość  

 Tłumaczenie na j. 

rosyjski  

    

 Tłumaczenie  – badanie 

eksperckie* 

    

 Wynagrodzenie 

rzecznika 

patentowego 

Stawka za 

1h (netto) 

Ilość godzin Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

 Koszt związany z 

obsługą rzecznika 

patentowego 

    

 Koszt związany z 

wynagrodzeniem 

rzecznika 

zagranicznego 

    

 Koszt związany z 

obsługą pełnomocnika – 

badanie eksperckie* 

    

*- w ramach tych działań zawierają się: 

- opłaty oficjalne 

- koszty tłumaczeń oficjalnych stanowisk zagranicznych urzędów patentowych, oraz koszty tłumaczeń odpowiedzi 

do tych urzędów patentowych 

- koszty opracowania merytorycznych odpowiedzi i argumentacji przed zagranicznymi urzędami patentowymi 

Działania te – mogą aczkolwiek nie muszą występować, mają one we wniosku charakter szacunkowy, 

gdyż nie sposób jest na obecną chwilę poznać czy wystąpią i jakiego zakresu będą dotyczyć. 
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L.p. Zadanie 5 z wniosku o dofinansowanie Faza narodowa WIPO/PCT - zgłoszenie w Kanadzie 

 Opłaty urzędowe Wartość Waluta   Termin 

realizacji 

zgodnie z 

wnioskiem o 

dofinansowanie 

 Opłaty za zgłoszenie  

 

3 700 PLN   

30/06/2022 

 Badanie eksperckie – 

opłaty oficjalne* 

 

13 000 PLN   

 Tłumaczenie Kwota np. za 

100 słów 

Waluta Wartość  

 Tłumaczenie  – badanie 

eksperckie* 

    

 Wynagrodzenie 

rzecznika 

patentowego 

Stawka za 

1h (netto) 

Ilość godzin Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

 Koszt związany z 

obsługą rzecznika 

patentowego 

    

 Koszt związany z 

wynagrodzeniem 

rzecznika 

zagranicznego 

    

 Koszt związany z 

obsługą pełnomocnika – 

badanie eksperckie* 

    

*- w ramach tych działań zawierają się: 

- opłaty oficjalne 

- koszty tłumaczeń oficjalnych stanowisk zagranicznych urzędów patentowych, oraz koszty tłumaczeń odpowiedzi 

do tych urzędów patentowych 

- koszty opracowania merytorycznych odpowiedzi i argumentacji przed zagranicznymi urzędami patentowymi 

Działania te – mogą aczkolwiek nie muszą występować, mają one we wniosku charakter szacunkowy, 

gdyż nie sposób jest na obecną chwilę poznać czy wystąpią i jakiego zakresu będą dotyczyć. 
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L.p. Zadanie 6 z wniosku o dofinansowanie Faza narodowa WIPO/PCT - zgłoszenie w USA 

 Opłaty urzędowe Wartość Waluta   Termin 

realizacji 

zgodnie z 

wnioskiem o 

dofinansowanie 

 Opłaty za zgłoszenie  

 

3 700 PLN   

30/06/2022 

 Badanie eksperckie – 

opłaty oficjalne* 

 

13 000 PLN   

 Tłumaczenie Kwota np. za 

100 słów 

Waluta Wartość  

 Tłumaczenie  – badanie 

eksperckie* 

    

 Wynagrodzenie 

rzecznika 

patentowego 

Stawka za 

1h (netto) 

Ilość godzin Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

 Koszt związany z 

obsługą rzecznika 

patentowego 

    

 Koszt związany z 

wynagrodzeniem 

rzecznika 

zagranicznego 

    

 Koszt związany z 

obsługą pełnomocnika – 

badanie eksperckie* 

    

*- w ramach tych działań zawierają się: 

- opłaty oficjalne 

- koszty tłumaczeń oficjalnych stanowisk zagranicznych urzędów patentowych, oraz koszty tłumaczeń odpowiedzi 

do tych urzędów patentowych 

- koszty opracowania merytorycznych odpowiedzi i argumentacji przed zagranicznymi urzędami patentowymi 

Działania te – mogą aczkolwiek nie muszą występować, mają one we wniosku charakter szacunkowy, 

gdyż nie sposób jest na obecną chwilę poznać czy wystąpią i jakiego zakresu będą dotyczyć. 

 


