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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury szacowania wartości zamówienia na 

wykonanie usługi w ramach przedsięwzięcia pn.: „Ochrona patentowa wynalazku - wyrobu 

medycznego przeznaczonego do profilaktyki i miejscowego leczenia stanów zapalnych błony 

śluzowej nosa”, realizowanego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” – Moduł 2 - 

Bon na patent, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw 

w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

Zamawiający:  

AXPHARM Sp. z o.o. 

ul. Jana Kozietulskiego 36 

85-657 Bydgoszcz 

e-mail: michal.lawicki@axpharm.eu 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, obejmującej: 

• wykonanie Badania stanu techniki wynalazku - wyrobu medycznego przeznaczonego 

do profilaktyki i miejscowego leczenia stanów zapalnych błony śluzowej nosa, 

wspomaganie procesów reepitalizacji śluzówki nosa, w stanach suchości nosa o różnej 

etiologii,  

• przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej ww. wynalazku, związanej ze zgłoszeniem 

patentu w UP RP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej),  

• złożenie w UP RP wniosku o udzielenie patentu wraz z dokonaniem opłat urzędowych, 

reprezentacja i prowadzenie postępowania przez UP RP, 
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• tłumaczenie przysięgłe dokumentacji do zgłoszenia wynalazku, związanej ze 

zgłoszeniem patentu w DPMA (Deutsches Patent und Markenamt), 

• przygotowanie i złożenie w DPMA wniosku o udzielenie patentu wraz z dokonaniem 

opłat urzędowych, reprezentacja i prowadzenie postępowania przed niemieckim 

organem ochrony własności przemysłowej. 

Termin i sposób składania ofert:  

Ostateczną szacowaną wartość zamówienia prosimy przekazać w terminie do dnia 01.07.2019 

r. do godziny 12:00, w formie elektronicznej na adres: michal.lawicki@axpharm.eu lub za 

pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca lub osobiście na adres: Michał Ławicki, 

ul. Jana Kozietulskiego 36, 85-657 Bydgoszcz. W przypadku ofert złożonych, decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego.  

Szacowana wartość zamówienia powinna zawierać następujące informacje:  

• szacowaną wartość zamówienia będącą ceną netto wyrażoną w PLN będącą ceną 

przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

• dane teleadresowe Wykonawcy.  

• termin realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w miesiącach.  

Dane kontaktowe:  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego szacowania wartości zamówienia: 

Michał Ławicki, tel.+48 601 690 094, e-mail: michal.lawicki@axpharm.eu. Po oszacowaniu 

wartości zamówienia Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówień 

w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.  

 

 

 

NINIEJSZA OFERTA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU 

CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
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