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załącznik nr 1 do APP_418_EOG21_2022
                                                                                                    
Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine” , TEPCAN; Badanie finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy NOR/POLNOR/TEPCAN/0057/2019-00



FORMULARZ OFERTOWY


na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto)

Dane Wykonawcy: 
imię i nazwisko / nazwa firmy 	
adres 	
NIP* 	
tel. 	
e-mail 	

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nr APP_418_EOG21_2022 składam ofertę dotyczącą usług polegających na: 
	przygotowanie wniosku oraz zgłoszenie do krajowej ochrony patentowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) wynalazku z dziedziny chemii/farmacji/nanotechnologii (otrzymywanie nanomateriału) w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie zgłoszenia;
	prowadzenie sprawy zgłoszeń do  ochrony patentowej do momentu wydania decyzji 
o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;

W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
	świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),

prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania zgłoszeniowego,

Oferuję: 
- Etap I:                              [w tym netto…..……..  + VAT: ………%]

- Etap II:                              [w tym netto…..……..  + VAT: ………%]


Opis przedmiotu zamówienia

Cena jedn. netto
Wartość netto
Stawka VAT
Wartość brutto
Przygotowanie wniosku oraz zgłoszenie do krajowej ochrony patentowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) wynalazku z dziedziny chemii/farmacji/nanotechnologii (otrzymywanie nanomateriału) w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie zgłoszenia.




Prowadzenie sprawy zgłoszenia do krajowej ochrony patentowej do momentu wydania decyzji o przyznaniu patentu przez UPRP lub odmowie przyznania patentu




Łączne wynagrodzenie brutto za realizację (słownie): 	
	
	Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy.
	Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
	Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.pnitt.wum.edu.pl.
	Oświadczam, że posiadamy dostęp do danych rynkowych, pochodzących z profesjonalnych, niedostępnych powszechnie, zewnętrznych baz danych o rynkach, których dotyczy wyceniana technologia
Oświadczam, że nasza sytuacja prawna, ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację zamówienia
Oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
	niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

niebędącego podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku 
do Wykonawcy lub Współwykonawcy w Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014);; 
niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1. zał. nr 2:  Wykaz zrealizowanych usług

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach. 

........................................, dnia ........................



......................................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)


................................................................
data i czytelny podpis Wykonawcy


