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Gdańsk, dnia 14 czerwca  2017 r. 

 

Kanclerz, 

 

          Nr postępowania: ZZ/002/057/2017 

          

          

         P.T. Wykonawcy 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

NIP 584-020-35-93  

REGON 000001620 

Postępowanie prowadzi: 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechnika Gdańska 

ul. Al. Zwycięstwa 27 

80-219 Gdańsk 

tel.: +48 58 348 61 55,  

email: piomar@pg.gda.pl,  

http:// www.ctwt.pg.gda.pl 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „PRZETARGI”: na stronie: 

www.dzp.pg.gda.pl  

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

 

II.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. 

Dalej: Pzp.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę sporządzenia opinii w 

kwestii prawidłowości wykonywania umowy licencyjnej zawartej między Politechniką 

Gdańska a podmiotem zewnętrznym przez specjalistę z zakresu prawa patentowego, prawa 

własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawa autorskiego.  

 

2. Cel opinii - ocena czy kontrahent narusza postanowienia umowne w szczególności w zakresie: 

a) Sprzedaży produktów wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu w oparciu o wynalazek 

oraz know-how Politechniki Gdańskiej do podmiotów zastrzeżonych w umowie. 

b) Prawidłowości, składania oświadczeń o wynikach sprzedaży przez kontrahenta. 

c) Nieuprawnionego, (niezgodnego z umową) wykorzystywania przez kontrahenta know-how 

do celów wykraczających poza zakres dopuszczony w umowie w tym o ubieganie się 

o zewnętrzne środki na badania. 

mailto:piomar@pg.gda.pl
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d) Naruszenia innych postanowień umownych. 

3. Warunki wykonania opinii: 

a) Politechnika Gdańska udostępni, umowę licencyjną, opis patentowy, opis know-how, 

posiadane informacje na temat ewentualnych naruszeń warunków umowy.  

b) Zakłada się (jest wstępna deklaracja), że kontrahent umożliwi dostęp do ksiąg finansowych, 

wykazy faktur, dokumenty dotyczące składanych projektów, udzieli również wyjaśnień 

i innych informacji. 

c) Zakłada się, że pracownicy Politechniki Gdańskiej udzielą wszelkich niezbędnych wyjaśnień 

i udostępnią dokumenty niezbędne do wykonania badania. 

4.  Oczekiwania od specjalisty: 

a) Wykonania starannej bezstronnej oceny zgodności realizacji ww. umowy licencyjnej z jej 

postanowieniami i przepisami prawa. Uzasadnienia przypadków jej ewentualnego 

naruszania z wyczerpującym wskazaniem dowodów. 

b) Złożenia oświadczenia o bezstronności i braku powiązań w stosunku do Politechniki 

Gdańskiej, podmiotów powiązanych kapitałowo z Politechniką Gdańską, Kontrahenta, 

a także pracowników ww. podmiotów (Listę osób Politechnika Gdańska udostępni przed 

zawarciem umowy). 

c) Zachowaniu w poufności danych otrzymanych zarówno od Politechniki Gdańskiej jaki 

i Kontrahenta.  

 

          III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia opinii maksymalnie w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy za usługę i musi być określona w złotych polskich. 

2. Cenę oferty należy określić w wartości netto oraz brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa. 

4. Podana cena nie będzie podlegać waloryzacji w okresie trwania umowy. 

5. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z zakupem odpowiednich materiałów 

i surowców niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: 

Cena ofertowa 100% 

2. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną przy spełnieniu 

wszystkich wymagań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. 

 

VI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy 

o treści skonsultowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

Do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dołącza wzór umowy w celach informacyjnych. 

 

VII. OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy w zakresie terminu 

wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia 

w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był 

w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku 

komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie: 

Oferta na usługę sporządzenia opinii w kwestii prawidłowości wykonywania umowy 

licencyjnej zawartej między Politechniką Gdańska a podmiotem zewnętrznym przez 

specjalistę z zakresu prawa patentowego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej 

oraz prawa autorskiego. 

2.  Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.  

3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania 

zobowiązań przedstawicieli.   

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia 

o udzielanym zamówieniu należy przesłać do Zamawiającego w drodze elektronicznej na adres 

poczty e-mail: piomaros@pg.gda.pl  

2. Ofertę należy przesłać w formie skanu (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym). 

3. Termin składania ofert upływa z końcem dnia 19 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu 

wiadomości e-mail na ww. adres poczty elektronicznej. 

 

X. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny 

być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek 

Wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: 

nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, 

warunków płatności. 

2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem  w rozumieniu ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, które będą 

obejmowały cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny, koszt 

przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego. 

 

           XI OSOBY DO KONTAKTU 

1. W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować 

się z Panem Piotrem Maroszkiem, adres poczty elektronicznej: piomaros@pg.gda.pl, tel. 58 348 66 

38. 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Wzór Umowy  

 

Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert, a otrzymane 

w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez 

Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia 

przez Zamawiającego umowy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Na oryginale pieczęć i podpis 

           Kanclerz  

Politechniki Gdańskiej 

   mgr inż. Marek Tłok 

 

 

 

 

 


