ChemSpin sp z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. 604479112
e-mail: chemspin@ichp.pl

Warszawa, 4 stycznia 2016 r

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
Dotyczy:
Wykonania usługi eksperckiej w zakresie oceny potencjału komercyjnego wraz z rekomendacją ścieżki
komercjalizacji, analizy freedom to operate (FTO) wraz ze strategią postępowania w zakresie przyznania
bądź rozszerzenia ochrony patentowej oraz wyceny 3 (słownie: trzech) rozwiązań (wynalazki/know how)
opracowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w związku z realizacją Projektu
SPIN-TECH faza B pt. „Rozwój działalności ChemSpin sp. z o.o. w celu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych
powstałych w IChP” finansowanego przez NCBiR.
1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
ChemSpin Sp z o.o., 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
2) opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi eksperckiej w zakresie oceny potencjału
komercyjnego wraz z rekomendacją ścieżki komercjalizacji, analizy freedom to operate (FTO) wraz ze
strategią postępowania w zakresie przyznania bądź rozszerzenia ochrony patentowej oraz wyceny wartości
rynkowej dla wariantów: udzielenie licencji, przeniesienie praw, aport, 3 (słownie: trzech) rozwiązań
(wynalazki/know how) opracowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w
związku z realizacją Projektu SPIN-TECH faza B pt. „Rozwój działalności ChemSpin sp. z o.o. w celu
komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych powstałych w IChP” finansowanego przez NCBiR.
Analizowane wynalazki/know how należą do dziedziny chemii i technologii chemicznej (obecnie trwają
prace związane z ich wyborem rozwiązań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, które zostaną
poddane usłudze eksperckiej). Zamawiający zakłada, że rozwiązania będą znajdowały się na min IV
poziomie gotowości wg TRL..
Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty tj. opis wynalazku (zgłoszenie patentowe) lub know-how,
inne posiadane dokumenty (sprawozdania z prac B+R, publikacje itd.) oraz zapewni konsultacje ze strony
Twórców technologii.
Przesłanie przez Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy nastąpi po podpisaniu umowy na usługę
zawierającej regulacje dotyczące zachowania poufności informacji.
Wykonawcą usługi może być wyłącznie podmiot posiadający certyfikat SZJ (np. ISO 9001) w zakresie
usług doradczych związanych z komercjalizacją i/lub transferem technologii lub równoważnych
potwierdzony przez akredytowana jednostkę certyfikującą.
Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu
zamówienia o które się ubiega.
3) Oferta powinna zawierać:
1. Cenę za usługę ekspercką łącznie netto/brutto (w PLN)
2. Doświadczenie w opracowywaniu przez Wykonawcę ekspertyz związanych z przedmiotem
zamówienia, w tym w ekspertyz w dziedzinie chemii i technologii chemicznej lub pokrewnych
(w sztukach)- opis doświadczenia (lista wykonanych zleceń z ich tematyką)
3. Liczbę lat, od kiedy Wykonawca prowadzi usługi eksperckie w zakresie przedmiotu zamówienia
– oświadczenie
4. Informację w zakresie posiadanego certyfikatu SZJ (skan certyfikatu)
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1)
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528198,
o numerze NIP 525-259-81-81, REGON 147483444, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

4) Kryteria wyboru oferty
1. Cena za usługę (łącznie) netto (w PLN) – 2 pkt. najniższa cena, 1 pkt. wyższa cena, o pkt.
najwyższa cena (waga 0,8)
2. Doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz w zakresie przedmiotu zamówienia (w sztukach)
– 2 pkt. największe doświadczenie, 1 pkt. mniejsze doświadczenie, o pkt. najmniejsze
doświadczenie (waga 0,1)
3. Liczba lat od kiedy Wykonawca prowadzi usługi eksperckie w zakresie przedmiotu
zamówienia – 2 pkt. najdłuższy czas, 1 pkt. dłuższy czas, 0 pkt. najkrótszy czas (waga 0,1)
Informacje dotyczące zamówienia




Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych
czas realizacji: do 3 miesięcy, od dnia przekazania dokumentacji, nie później niż do 31 maja 2016
r dla wszystkich trzech rozwiązań.
miejsce składania ofert: ChemSpin sp. z o.o., 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

(kompletna oferta w formie podpisanego przez osobę upoważnioną skanu powinna być
przesłana na e-mail: chemspin@ichp.pl )







termin składania ofert: 18.01.2016 do godziny 15.00
miejsce wyboru: ChemSpin sp. z o.o., 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 dni (25.01.2016)
termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert
preferowana forma kontaktu – telefon/mail
język oferty i raportów – polski

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Oferty niepełne, nieobejmujące wszystkich elementów zamówienia, nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisywania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.
Płatność za usługę będzie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie
14 dni od daty wystawienia faktury na podstawie protokolarnego odbioru prac na numer konta
bankowego wskazany na fakturze.
Do zapytania ofertowego dołączono załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych.
Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela dr inż. Ewa Śmigiera (tel. 604479112, e-mail:
chemspin@ichp.pl)

Z poważaniem
Ewa Śmigiera
Prezes Zarządu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528198,
o numerze NIP 525-259-81-81, REGON 147483444, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ChemSpin sp. z o.o.

……………………, dnia ……………….
………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego w sprawie wykonania usługi eksperckiej w zakresie oceny potencjału
komercyjnego wraz z rekomendacją ścieżki komercjalizacji, analizy freedom to operate (FTO) wraz ze
strategią postępowania w zakresie przyznania bądź rozszerzenia ochrony patentowej oraz wyceny 3
(słownie: trzech) rozwiązań (wynalazki/know how) opracowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej im.
Prof. I. Mościckiego w związku z realizacją Projektu SPIN-TECH faza B pt. „Rozwój działalności ChemSpin
sp. z o. o w celu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych powstałych w IChP” finansowanego przez NCBiR.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………… dnia ……..

…………………………………………………..
podpis Wykonawcy

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528198,
o numerze NIP 525-259-81-81, REGON 147483444, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

