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 Załącznik 1 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania 
oferty cenowej na wykonanie usług: analiz potencjału rynkowego technologii objętych zgłoszeniem  
patentowym lub chronionych prawem autorskim oraz know-how, wycen praw własności intelektualnej 
oraz sporządzenie raportów wraz z rekomendacją w związku z realizacją projektu „Inkubator 
Innowacyjności 2.0”.  
Realizacja projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” odbywa się 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)  
 
Zamawiający:  
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,  
ul. Waszyngtona 4/8,  
42-200 Częstochowa  
NIP 5730116775  
Tel. 034 361 22 28 e-mail: stt@ujd.edu.pl 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usług: analiz potencjału rynkowego, wycen, 
opracowania strategii komercjalizacji dla technologii, których właścicielem lub współwłaścicielem jest 
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, w ramach projektu 
Inkubator Innowacyjności 2.0.  
 
opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 
26.03.2020 r. usług:  
 
a) analiza potencjału rynkowego (dla 2 wybranych technologii)  
Wykonanie analizy potencjału rynkowego obejmować będzie - analizę statusu własności intelektualnej 
technologii (ochrona patentowa, prawa ochronne na znaki towarowe, zastrzeżenia, publikacje etc.), 
analizę zgodności (jeżeli dotyczy) z przepisami o pomocy publicznej i ochronie konkurencji, 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. Forma przekazania analizy dla każdej technologii w 
wersji papierowej 2 egzemplarze i elektronicznej 1 egzemplarz.  
 
b) wycena praw własności intelektualnej oraz Know-How (dla 2 wybranych technologii)  
Wykonanie wyceny wartości technologii obejmować będzie - wycenę wartości: rynkowej, kosztowej i 
dochodowej, dla następujących wariantów komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej: udzielenie licencji 
(wyłącznej/ niewyłącznej), sprzedaż praw własności do technologii, uruchomienie spółki typu spin-off 
oraz raport. Forma przekazania wyceny dla każdej technologii w wersji papierowej 2 egzemplarze i 
elektronicznej 1 egzemplarz. 
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c) opracowanie strategii komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (dla 2 wybranych 
technologii)  
Opracowanie strategii komercjalizacji musi zawierać analizę możliwych scenariuszy komercjalizacji i 
wybór optymalnej ścieżki. Analiza powinna obejmować ścieżki komercjalizacji poprzez udzielenie 
licencji (wyłącznej/ niewyłącznej), sprzedaż praw własności do technologii, podjęcie działalności 
gospodarczej w formie spółki typu spin/off lub spin/out. Forma przekazania - opracowania strategii 
komercjalizacji dla każdej technologii w formie papierowej 2 egzemplarze i elektronicznej 1 egzemplarz.  
 
 
d) sporządzenie raportów końcowych z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonych 
analiz i wycen (dla 2 wybranych technologii). Forma przekazania, raport w formie papierowej 2 
egzemplarze i elektronicznej 1 egzemplarz.  
 
Okres realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 26.03.2020 r. 
Termin sporządzenia poszczególnych raportów to każdorazowo 21 dni od daty przekazania 
dokumentacji dotyczącej analizowanej technologii.  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek polegający na 
posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w zakresie świadczenia usług prawnych lub 
eksperckich dla Państwowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych z obszaru Transferu Technologii 
oraz własności intelektualnej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat. Sporządzania wyceny własności 
przemysłowej (co najmniej 10 sporządzonych wycen w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert) oraz analiz potencjału rynkowego (co najmniej 5 sporządzonych analiz w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert). Wykonawca zobowiązany jest wycenić w 
ofercie poszczególne elementy zamówienia oraz podać w ofercie cenę realizacji całości zamówienia 
(całkowitą wartość oferty brutto) zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego zał. nr 2 do 
zaproszenia.  
 
Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa zaoferowana kwota brutto za całość zamówienia - 
100%.(całkowita wartość oferty brutto)  
 
Oferty należy składać do dnia 28.02.2020 r. do godziny 10:00, pisemnie na adres: 
Centrum transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki  
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,  
al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, pokój nr 303  
lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: stt@ujd.edu.pl 
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.  
 
Zapytania o wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres email: stt@ujd.edu.pl 
do dnia 28.02.2020 r. do godziny 10:00. Zapytania złożone po tym terminie nie będą uwzględniane i nie 
będą miały wpływu na zmianę terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


