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I. ZAMAWIAJĄCY 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  
REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 
strona internetowa: www.umk.pl  

 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu, na podstawie ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). zwanej dalej „k.c." 
 

III. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 701-705 k.c., w pozostałym zakresie zasady prowadzenia 
postępowania reguluje niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”. 
3 

 

IV. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę: 
1) raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej dla 

rozwiązania opartego na wynalazku pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka,  
i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” – w części 1 zamówienia; 

2) raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej dla rozwiązania 
opartego na wynalazku pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” – w części 2 zamówienia. 

2. Przedmiot umowy jest częścią projektu realizowanego w ramach Programu MNiSW pn. "Inkubator 
Innowacyjności+", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych 
(CPV): 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w następujących terminach: 
1) etap pierwszy – wykonanie raportu z oceny potencjału rynkowego w terminie do 30 dni od daty zawarcia 

umowy,  
2) etap drugi – wykonanie wyceny praw własności intelektualnej w terminie do 7 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru etapu pierwszego.  
VI. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.  

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) w części 1 zamówienia: 
wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: 

a) dwie oceny potencjału rynkowego wynalazków (technologii) oraz 
b) dwie wyceny praw własności intelektualnej; 

2) w części 2 zamówienia: 
wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: 
a) dwie oceny potencjału rynkowego wynalazków (technologii) oraz 

b) dwie wyceny praw własności intelektualnej. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność  

http://www.umk.pl/
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z oryginałem) należy dołączyć do oferty. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa  
w rozdz. VI ust. 1 SIWZ zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek 
samodzielnie. 
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ, Zamawiający 
dokona na podstawie dokumentu pn. Wykaz usług, którego wzór stanowią załączniki do SIWZ o numerach: 
3a i 3b - odpowiednio do części zamówienia. 
 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub 
drogą elektroniczną. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictwa oraz 
uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 
podany przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, 
iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Dział Zamówień Publicznych,  
ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112),  
87-100 Toruń. 

 Faks: 56 611 2296 
 e-mail: dzp@umk.pl 

(w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości e-mail należy wpisać sygnaturę 
postępowania: BZFS-921/17/16, PU-19/2018). 

 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃŚ TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z przekazanym pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert umieszczając odpowiedź  
na stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, WADIUM 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się  
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie 
części. 

mailto:dzp@umk.pl
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez wykonawcę. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej 
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona 
notarialnie) musi zostać dołączone do oferty. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 
wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna 
być umieszczona informacja o ilości stron. 

10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza oferty, wykazu usług) przygotowanych 
przez zamawiającego. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12. Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ o numerze 4); 

2) wykaz usług, o którym mowa w Rozdziale VII SIWZ, 
a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych,  

ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, pok. 108 lub 112; 
2) osobiście w siedzibie Działu Zamówień Publicznych (adres jw.). 

2. Termin składania ofert: 9.03.2018 r., do godziny 13:00. 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.03.2018 r. o godz. 13:15 w pokoju nr 108 przy  
ul. Gagarina 5 w Toruniu. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane na adres jak wskazano w ust. 1 pkt 1 oraz opisane: 

 

 
 

nazwa(firma) Wykonawcy  
adres Wykonawcy 

                                                                Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
                                                               Dział Zamówień Publicznych 
                                                               ul. Gagarina 5 (pok. nr 108 lub 112) 
                                                               87-100 Toruń 

OFERTA NA: 

Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności 
intelektualnej – wynalazku pn. ….. - część … . zamówienia 
 
sygnatura: BZFS-921/17/16, PU-19/2018. 
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5. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
wykonawcy. 

6. Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego (http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/). 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, całkowitej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

Najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 %. 

XV. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZNIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę: 
1) której treść nie odpowiada treści SIWZ, 
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
3) która została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
4) która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego, 

2) który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI 
SIWZ.  

 

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

3) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć,  
4) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umowy regulującej 
współpracę wykonawców. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIX. WZÓR UMOWY 

 Wzory umów stanowią załącznik do SIWZ o numerach 2a i 2b. 

XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA 
 

1. Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia do części 1 zamówienia. 
2. Załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia do części 2 zamówienia. 
3. Załącznik nr 2a – Wzór umowy do części 1 zamówienia. 
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4. Załącznik nr 2b – Wzór umowy do części 2 zamówienia. 
5. Załącznik nr 3a – Wzór wykazu usług do części 1 zamówienia. 
6. Załącznik nr 3b – Wzór wykazu usług do części 2 zamówienia  
7. Załącznik nr 4a – Wzór formularza oferty do części 1 zamówienia. 
8. Załącznik nr 4b – Wzór formularza oferty do części 2 zamówienia. 

 
 

     
(-) dr Tomasz Jędrzejewski 
 
           Z-CA KANCLERZA 

         UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
                                 W TORUNIU 
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