ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie wykonania usług: wycen oraz analiz potencjału rynkowego technologii
w związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności+
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”
realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania
badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługi spełniające poniższe wymagania:
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Konsorcjum w składzie:
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
NIP 000001583
Tel. 42 631 20 41

REGON 7270021895
e-mail rit@adm.p.lodz.pl

oraz
Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
ul. Ks. Skorupki 6/8, 90-924 Łódź
NIP 727-27-48-041
REGON 100710721
Tel. 42 631 28 40
e-mail biuro@ctt-lodz.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług: wycen, biznesplanów oraz
analiz potencjału rynkowego technologii, których właścicielem lub współwłaścicielem jest
Politechnika Łódzka, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy
z Wykonawcą do dnia 31.01.2019 r. usług:
 wycen (w planowanej liczbie 10 sztuk)
 analiz potencjału rynkowego (w planowanej liczbie 10 sztuk),
 przygotowania biznesplanów (w planowanej liczbie 5 sztuk)



sporządzenie raportów końcowych z wnioskami
z przeprowadzonych analiz, strategii i wycen.

i

rekomendacjami

3.2. Wykonanie wyceny wartości technologii obejmować będzie – wycenę wartości:
rynkowej, kosztowej i dochodowej, dla następujących wariantów komercjalizacji:
udzielenie licencji (wyłącznej/ niewyłącznej), sprzedaż praw własności do technologii
oraz raport. Forma przekazania wyceny - raport z wyceny w formie papierowej 3
egzemplarze i elektronicznej.
3.3. Wykonanie analizy potencjału rynkowego obejmować będzie – analizę statusu
własności intelektualnej technologii (ochrona patentowa, prawa ochronne na znaki
towarowe, zastrzeżenia, publikacje etc.), analizę gotowości wdrożeniowej technologii
(ze wskazaniem predykcji czasu i nakładów wdrożeniowych), analizę aktualnie
stosowanych rozwiązań konkurencyjnych i komplementarnych w stosunku
do analizowanej technologii, opis najbardziej prawdopodobnych trendów i perspektyw
rozwoju rynku, na który wybrana technologia zostanie wprowadzona (mi.in. poprzez
przeprowadzanie ankiet branżowych), analizę SWOT/PEST i analizę ryzyka,
uwzględniające zwłaszcza ograniczenia prawne oraz finansowanie, niezbędne
do przygotowania strategii marketingowych dla analizowanych technologii, plan
wdrożenia technologii oraz analizę wpływu jej wdrożenia na środowisko naturalne. Forma
przekazania analizy - raport z analizy w formie papierowej 3 egzemplarze i elektronicznej.
3.4. Wykonanie biznesplanu działalności gospodarczej opartej na analizowanej
technologii obejmować będzie - opis technologii oraz przedmiotu działalności na niej
opartej, przewagi konkurencyjne, analizę rynku docelowego, zasięg terytorialny, misję,
wizję, cele, perspektywy rozwoju, charakterystykę produktów/usług, analizę poziomu
innowacyjności produktów/usług, analizę strategiczną (klienci, dostawcy, konkurencja,
analiza popytu i atrakcyjności sektora), analizę SWOT, sugestie dot. struktury zarządzania,
strategię marketingową (dystrybucja, promocja), symulacje wielkości sprzedaży i
szacowanie kosztów działalności, analizę zasobów i niezbędnych inwestycji, plan
finansowy w perspektywie 5 lat, ocenę ryzyka i rekomendacje eksperckie. Forma
przekazania - biznesplan w formie papierowej 3 egzemplarze i elektronicznej.
4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 31.01.2019 r.
4.2. Miejsce świadczenia usług: wg potrzeb Wykonawcy. W razie potrzeby konsultacji
z twórcami technologii również biura Zamawiających oraz obszar Politechniki Łódzkiej.
4.3. Zamawiający będą na bieżąco w okresie świadczenia usług zgłaszać Wykonawcy
potrzeby w zakresie sporządzenia wyceny i/lub analizy dla danej technologii.
4.4. Termin sporządzenia raportów to każdorazowo 14/21 dni od daty przekazania
dokumentacji dotyczącej analizowanej technologii.

5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:
5.1. Po protokolarnym odbiorze wyceny/analizy będącej przedmiotem zlecenia płatne
będzie każdorazowo wynagrodzenie Wykonawcy.
5.2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Politechnikę Łódzką oraz Centrum Transferu
Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur VAT.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału
w postępowaniu polegający na posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w zakresie
świadczenia usług w zakresie:
1) wyceny własności przemysłowej (co najmniej 5 sporządzonych wycen w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
oraz
2) analiz potencjału rynkowego (co najmniej 3 sporządzone analizy w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert)
wynikające z opisu doświadczenia (życiorysu zawodowego, portfolio wykonanych zleceń
z ich tematyką) stanowiącego załącznik do oferty.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1. Wymagania podstawowe:
1. oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2. oferta powinna być przygotowana wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
3. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w tym
celu Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji,
 pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie
wynika z dokumentów rejestrowych),
4.
dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być czytelnie podpisane lub
zaparafowane wraz z pieczątką imienną.
5.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania,
6.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta powinna być sporządzona:
1.
w języku polskim,
2.
każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę
upoważnioną do podpisywania oferty wraz z datą,

3.

oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy,
o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.

7.3. Kompletna oferta musi zawierać:
1.
wycenę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny netto/brutto wyrażonej
w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie,
odrębnie za wykonanie jednej wyceny, wykonanie jednego biznesplanu oraz za
wykonanie jednej analizy potencjału rynkowego technologii w Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania,
2.
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(wg Załącznik nr 2 do zapytania),
3.
wykazanie doświadczenia wskazanego w pkt. 10.2. pkt.2) (wg Załącznik nr 3
do zapytania),
4.
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wg Załącznik nr 4 do zapytania),
5.
do opisu doświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 6 (Warunki
udziału w postępowaniu) można dołączyć referencje,
6.
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
7.
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami
wskazanymi w punkcie 7 należy przesłać na adres rit@adm.p.lodz.pl w terminie do dnia 8
czerwca 2017 r. do godziny 14.00.
9. KONTAKT Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia oraz kwestii formalnych związanych
ze złożeniem ofert należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail:
rit@adm.p.lodz.pl.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
10.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena oferowana brutto – (C) – 50%
b) Doświadczenie w realizacji usługi w zakresie wyceny własności przemysłowej
dla jednostki naukowo-badawczej – (D) – 30%
c) Doświadczenie w realizacji usługi w zakresie analizy potencjału rynkowego
dla jednostki naukowo-badawczej – (U) – 20%

10.2. Zgodnie z podanymi w pkt. 10.1 udziałami procentowymi poszczególnych
kryteriów, za najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert Zamawiający uzna
tę, która uzyska największą sumę łącznej oceny punktowej (P) obliczonej wg poniższego
wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
P= C + D + U
gdzie:
1) Cena ofertowa brutto (C) obliczona będzie wg wzoru:
C min
C = ------- x 50
C bad
gdzie:
C min - najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert,
C bad – cena brutto badanej oferty.
2) Doświadczenie w realizacji usługi w zakresie wyceny własności przemysłowej – D
-30%
Zamawiający będzie przyznawał:
10 punktów za każdą realizację usługi w zakresie wyceny własności przemysłowej
dla jednostki naukowo-badawczej w okresie ostatnich 3 lat przed lat przed upływem
terminu składania ofert wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Doświadczenie dotyczące niniejszego kryterium należy wpisać do Załącznika nr 3
do zapytania.
W ramach kryterium oceny ofert muszą zostać wskazane usługi inne niż potwierdzające
spełnianie warunku udziału w postepowaniu.
Maksymalna liczba punktów – 30 pkt.
3) Doświadczenie w realizacji usługi w zakresie analizy potencjału rynkowego
dla jednostki naukowo-badawczej (U) – 20%
Zamawiający będzie przyznawał:
10 punktów za każdą realizację usługi w zakresie analizy potencjału rynkowego
dla jednostki naukowo-badawczej w okresie ostatnich 3 lat przed lat przed upływem
terminu składania ofert wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Doświadczenie dotyczące niniejszego kryterium należy wpisać do Załącznika nr 3
do zapytania.

W ramach kryterium oceny ofert muszą zostać wskazane usługi inne niż potwierdzające
spełnianie warunku udziału w postepowaniu.
Maksymalna liczba punktów – 20 pkt.
10.3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów P zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
10.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
10.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
Załącznik nr 3 – Tabela dot. kryterium doświadczenia,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5 – Umowa.

