
 
 

                    Warszawa, dnia 03.09. 2021 roku 

Znak sprawy:  APP_373_NCBR119_2021 

Przedmiot zamówienia   

Usługa w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Potencjał terapeutyczny 
mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in 
vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”, 
współfinansowanym w ramach umowy nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim ABCTherapy, realizowanego 
dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.  
 
Zamawiana usługa obejmuje: 
 

1) przygotowanie wniosku oraz zgłoszenie do krajowej ochrony patentowej do 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) oraz do 
międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT, jednego wynalazku z 
zakresu biotechnologii, które muszą być złożone nie później niż do 24 września 
2021; 

2) prowadzenie sprawy zgłoszenia do krajowej ochrony patentowej do momentu 
wydania decyzji  
o przyznaniu patentu przez UPRP lub odmowie przyznania patentu; 

3) prowadzenie sprawy zgłoszenia w trybie PCT do momentu wejścia w fazę 
krajową w wyżej wymienionej procedurze. 

W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również: 

a) 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), 

b) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów 
realizacji procedury, 

c) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak 
i merytorycznych, 

d) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie, 

e) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 
wyników postępowania zgłoszeniowego, 

f) uczestniczenie w spotkaniach, dyskusjach i warsztatach, 

g) udzielanie porad i wydawanie opinii według zapytań Zamawiającego. 

Oferta cenowa powinna być rozbita na dwie części: 
 
a) Sumaryczna wycena działań w zakresie opisanym w pkt. 1.1 
b) Wycena działań w zakresie opisanym w pkt. 1.2-1.3 

 



 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w ramach realizacji zamówienia były 
wykonywane osobiście przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie i w umowie 
jako osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 
 
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci 
elektronicznej. 
 
Zamawiający wymaga, aby komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami na 
rzecz których zamówienie będzie realizowane (wymiana wiadomości, rozmów i 
dokumentów uznanych za poufne), odbywająca się za pośrednictwem narzędzi 
elektronicznych, była prowadzona w sposób gwarantujący poufność przekazywanych 
informacji. 
 
Rozwiązania/wynalazek, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, będzie z 
dziedziny biotechnologii i będzie dotyczyć modyfikowanego opatrunku stosowanego w 
gojeniu ran i/lub metody jego otrzymania. 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający  - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 

Warszawa, informuje, że w przedmiotowym Zapytaniu nie dokonał wyboru oferty  

i zgodnie z Rozdziałem XIII, ust.1 przedmiotowego „Zaproszenia do składania ofert 

cenowych” z dnia 25.08.2021 r. decyduje o  unieważnieniu postępowania o 

udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 

 

 

 

Sporządził:     Zatwierdził: 

 

 

 

 ……………………………...     ……………………………… 
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