
  

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

znak sprawy: APP_415_NCBR168_2022 
KOD CPV: 79120000-1 – usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich 
 
ZAMAWIAJĄCY:  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
REGON: 000288917 
NIP: 525-00-05-828 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami 
maria.rokicka@wum.edu.pl 
Dział Projektów Naukowych  
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 

I. INFORMACJE OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, wprowadzonego Zarządzeniem Kanclerza nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 
znajdującego zastosowanie w przypadkach, dla których na podstawie art. 2 ust 1.pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przepisów ww. ustawy nie stosuje się. Zamówienia o 
wartości netto przekraczającej kwotę 50 000,00 zł do 130 000,00 zł. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Zastosowanie nowych 
metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model 
kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor”, współfinansowanym w ramach umowy nr 
STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim EPIMAKER, 
realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i 
leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.  
 
Zamawiana usługa obejmuje: 
 

1. przygotowanie kompletnych wniosków oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) oraz do międzynarodowej ochrony patentowej w 
trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako  najkorzystniejszy do spełnienia wskaźnika 
projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT[1] lub w EPO[2] (objęcie ochroną 
co najmniej w 7 państwach UE-15), dwóch wynalazków z zakresu diagnostyki molekularnej, które 
muszą być zgłoszone nie później niż do 21 marca 2022; 

2. prowadzenie sprawy zgłoszeń do  ochrony patentowej do momentu wydania decyzji  
o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu; 

3. prowadzenie sprawy zgłoszeń w trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako  najwłaściwszy 
do spełnienia wskaźnika projektu określonego jako  Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT[1] lub w 
EPO[2] (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15).  

W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również: 

a) doradztwo w zakresie najwłaściwszego i najkorzystniejszego dla Zamawiającego trybu zgłoszenia 
międzynarodowej ochrony patentowej, spełniającej wymagany wskaźnik liczby zgłoszeń patentowych 
w trybie PCT[1]lub w EPO[2] (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15) 
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b) 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), 

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

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

e) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie, 

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

Oferta cenowa powinna być rozbita na dwie części: 
 
a) Sumaryczna wycena działań w zakresie opisanym w pkt. 1 
b) Wycena działań w zakresie opisanym w pkt. 2-3 
c) Oferta nie powinna uwzględniać opłat urzędowych 

 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w ramach realizacji zamówienia były wykonywane osobiście 
przez osoby wskazane przez Wykonawcę 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/wynalazki, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, będą z dziedziny diagnostyki 
molekularnej i będą dotyczyć wykorzystania markerów molekularnych pozyskanych z krwi obwodowej 
pacjentów do przewidywania, odpowiednio, lekooporności padaczki lub nawrotów padaczki po odstawieniu 
leków przeciw padaczkowych u osób ze stwardnieniem guzowatym. 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający  - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, informuje, 
że w przedmiotowym Zaproszeniu zgodnie z Rozdziałem XIII, ust.1 przedmiotowego „Zaproszenia do 
składania ofert” z dnia 11.02.2022 r. decyduje o  unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia bez podania przyczyny. 

Sporządził:     Zatwierdził: 
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