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wpłynęło: 

dnia: ………………………………..……. 
 
godz. …………………………………….. 
 
 
 
 
podpis potencjalnego oferenta: …………………………………… 

 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 

nr zapytania: KO1-R/03/2020/PREVLLY 

zamawiający: 

PREVLLY Sp. z o.o. 
ul. Dziewanny 4/7, 20-539 Lublin 
KRS: 0000776713, REGON: 382836604, NIP: 7123384007 
osoba do kontaktu: Mateusz Toruń 
tel. 500 108 246 
e-mail: mateusz.torun@prevlly.com 

zapytanie cenowe z 
dnia:  

19-03-2020 

działanie: 

Projekt realizowany w ramach  działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 
oddziałania1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020 
Nabór: POPW.01.01.02-IP.01-00-001/19 

miejsce i termin 
złożenia oferty: 

Oferta musi wpłynąć do dnia 24 marca 2020 roku (wiążąca jest data wpływu do siedziby 
Zamawiającego) 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

sposób upublicznienia 
zapytania: 

1. Strona własna www wnioskodawcy: PREVLLY.COM 

2. Zapytanie ofertowe dostarczone do Potencjalnego oferenta. 

tryb postepowania: 

Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ministerstwa Rozwoju 
Umowa Partnerstwa 2014-2020 w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. (Wytyczne horyzontalne) oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałania 1.1.2 Rozwój 
startupów w Polsce Wschodniej 
Udzielnie zamówienia jest realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z 
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

rodzaj zamówienia: USŁUGA 

wspólny słownik 
zamówień (CPV): 

79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich 

przedmiot zapytania: 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE OPRACOWANIA 
DOKUMENTACJI I WYKONANIA NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI PROCEDURALNYCH W CELU 
UZYSKANIA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PLASTRA PRZECIWODLEŻYNOWEGO 
PREVLLY. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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opis przedmiotu 
zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna w zakresie opracowania dokumentacji i wykonania 
niezbędnych czynności proceduralnych w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej plastra 
przeciwodleżynowego PREVLLY. 
Zamówienie obejmuje następujące etapy i zakres prac: 
Zadanie 1. Badanie stanu techniki i wstępna ocena zdolności patentowej - termin realizacji 2 
tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów i materiałów przez 
Zamawiającego; 
Zadanie 2. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP - termin realizacji 1 miesiąc od 
zakończenia badania stanu techniki i wstępnej oceny zdolności patentowej oraz podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o kontynuowaniu procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej 
Zadanie 3. Zgłoszenie wynalazku międzynarodowe (PCT) - termin realizacji 12 miesięcy od 
zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP 
Zadanie 4. Udzielenie porad/komentarzy do międzynarodowego raportu z poszukiwań - termin 
realizacji stosownie do potrzeb Zamawiającego po otrzymaniu przez Zamawiającego raportu 
Zadanie 5. Złożenie wniosku o międzynarodowe badanie wstępne - termin realizacji stosownie do 
potrzeb Zamawiającego 
 
Koszty wszelkich opłat urzędowych i skarbowych pozostają po stronie Zamawiającego. 
 
Oferent powinien szczegółowa dostarczyć wycenę poszczególnych Zadań. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu może zostanie dostarczona po podpisaniu umowy 
współpracy i oświadczenia o poufności.  
Autorskie prawa majątkowe do wytworzonego opracowania  przysługują wyłącznie 
Zamawiającemu. 
 
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z potrzebami jakie warunkuje produkt.  
 

termin realizacji 
zamówienia: 

1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia do 31-06-2021 
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Lublin 
2. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. 

Obligatoryjne warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu: 

warunki udziału 

1. Dysponowanie min. 1 rzecznikiem patentowym spełniającym następujące wymagania:  
Kwalifikacje rzecznika patentowego potwierdzone zdanym europejskim egzaminem 
kwalifikacyjnym (EQE- European Qualifying Examination). 
Kompetencje prawne potwierdzone stopniem magistra prawa. 
Znajomość języka angielskiego na poziomie CAE C1. 
(przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikacje) 
2. Należyta realizacja min. 5  zgłoszeń wynalazków międzynarodowych PCT w okresie ostatnich 3 
lat. 
(przedłożenie odpowiednich dokumentów - np. referencje, dowód upublicznienia itp) 
3. Należyta realizacja min. 10  zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym RP w okresie 
ostatnich 3 lat  
(przedłożenie odpowiednich dokumentów - np. referencje, dowód upublicznienia itp. 

warunki dodatkowe: 

1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne. 
3. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub 
brak dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie 
skutkowało wykluczeniem z postępowania.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
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5. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Wykonawcę. 
7.Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 
z formularzem ofertowym. Podana w ofercie cena netto ma być wyrażona w PLN. Cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 
koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca wyceniając ofertę powinien uwzględnić wszelkie koszty realizacji 
zamówienia. 
8. Kwota wpisana w ofercie pokrywa przekazanie wszystkich praw autorskich na rzecz 
Zamawiającego 
9. Wykonawca powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia 
podatek VAT jeżeli dotyczy. 

wykluczenia: 

1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie 
konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne 
i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi 
na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek 
inne interesy wspólne z Wykonawcą.   
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
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: 
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 albo we wspólnym pożyciu, 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. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań 
stanowiących integralną część formularza ofertowego. 

termin związania 
ofertą: 

Minimum 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

kryteria wyboru ofert: Cena netto (PLN): 100% 

postanowienia 
dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku 
niniejszego zapytania. 
2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 
podawania przyczyny. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania cenowego 
wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do 
których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach w miejscach 
upublicznienia zapytania. 
4. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im 
roszczeń. 
6. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą 



PREVLLY Sp. z o.o. 
ul. Dziewanny 4/7, 20-539 Lublin 
KRS: 0000776713, REGON: 382836604, NIP: 7123384007  

KO1-R/03/2020/PREVLLY 

Strona 4 z 4 

 

Zamówienia umowę na realizację przedmiotu Zamówienia. 

warunki zmiany 
umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia.  
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) 
skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia.  
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:  
a) opóźnienia wynikające z pracy urzędów i procedur niezależnych od Wykonawcy 
b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nie przewidzianych na etapie 
ogłoszenia postępowania a determinujących uzyskanie ochrony własności przemysłowej. 
3) Pozostałe zmiany: 
a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego 
Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć 
ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, 
warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;  
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie 
terminu realizacji umowy); 
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełniony następujący warunek - 
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 
4) Zamiana miejsca dostawy, przy czym miejsce dostawy będzie znajdować się w województwie 
lubelskim. 
Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy. 

załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Podpis i pieczątka:  

 


