Białystok, dnia 17 września 2018 roku
Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych „BIOLAMED” Sp. z o. o.
ul. Przejazd 2A lok. 107
15-430 Białystok

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
na przeprowadzenie procedury zgłoszenia wynalazku oraz wspólnotowego wzoru
przemysłowego
w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie zaplecza B+R oraz przeprowadzenie prac B+R
ukierunkowanych na wdrożenie rodziny produktów medycznych przyspieszających gojenie ran, w
tym powstających w przebiegu cukrzycy” w ramach Poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Szanowni Państwo,
Zamawiający Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o
udzielnie zamówienia obejmującego:




przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia
wspólnotowego wzoru przemysłowego, złożenie wniosku o rejestrację wspólnotowego wzoru
przemysłowego w EUIPO, w celu uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy oraz
odpowiadanie na decyzje i postanowienia EUIPO;
poszukiwanie stanu techniki, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz zgłoszenie
wynalazku w Urzędzie Patentowym RP celem uzyskania patentu oraz odpowiadanie na
decyzje i postanowienia UPRP.

W związku z powyższym Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w
postępowaniu do złożenia wstępnych ofert cenowych.
Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia i nie
stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu
publicznym i służy wyłącznie ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia.
Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,
niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W załączeniu przekazujemy Formularz szacowania wartości zamówienia. Prosimy o jego wypełnienie
i odesłanie najpóźniej do dnia 21 września 2018 roku:



e-mailem na adres: biolamed@onet.pl lub
osobiście lub drogą pocztową na adres: Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED
Sp. z o. o., adres: ul. Przejazd 2A lok. 107, 15-430 Białystok.

_________________

Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie procedury zgłoszenia
wynalazku oraz wspólnotowego wzoru przemysłowego

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Nazwa Oferenta:
Adres:
Adres e-mail (do kontaktów z
Zamawiającym):

1. OFEROWANA CENA za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena
netto

Podatek
VAT

Cena brutto

kol. 1

kol. 2

kol. 3
(kol. 1 + kol. 2)

Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie wynalazku w
Urzędzie Patentowym RP – koszt Kancelarii patentowej*
Poszukiwanie stanu techniki (dot. zgłoszenia wynalazku) koszt Kancelarii patentowej*
Przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej, opracowanie
dokumentacji do zgłoszenia wspólnotowego wzoru
przemysłowego, złożenie wniosku o rejestrację wspólnotowego
wzoru przemysłowego w EUIPO – koszt Kancelarii
patentowej**
Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

* podana cena nie zawiera kosztów urzędowych zgłoszenia wynalazku
** podana cena nie zawiera kosztów urzędowych rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego

____________, dnia ___________ 2018 r.

___________________________________
podpis Oferenta

