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Kleosin, dnia 07.07.2020 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/MOBIT 

na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej komercjalizacji rezultatów projektu MOBIT 

 

Działając w imieniu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie, w celu wyboru wykonawcy zamówienia, 

którego Spółka zamierza udzielić w ramach realizacji projektu pt. „Stworzenie referencyjnego modelu 

Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z 

wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych 

PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej” (akronim 

MOBIT), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, zapraszamy do złożenia oferty 

na usługę sporządzenia opinii prawnej dotyczącej komercjalizacji rezultatów projektu MOBIT. 

 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

I. Zamawiający: 

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Kleosinie 

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16 – 001 Kleosin 

instytutpb.com.pl, e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym 

powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii prawnej dotyczącej komercjalizacji rezultatów 

projektu MOBIT, która będzie wykorzystywana w celu opracowania najbardziej efektywnego i 

dopuszczalnego prawem modelu biznesowego.  

2. Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzą: 

Zamawiający, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 

Białymstoku, Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademicki Ośrodek 

Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej sp. z o.o., Politechnika Białostocka, 

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny z siedzibą w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu oraz ideas4biology sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Konsorcjum).  

3. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) sporządzenie opinii prawnej, dotyczącej komercjalizacji rezultatów projektu MOBIT,  

2) odniesienie się do uwag Zamawiającego oraz wyjaśnienia wskazanych przez Zamawiającego 

ewentualnych wątpliwości wynikających z treści opinii prawnej. 
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4. Sporządzona opinia prawna będzie wykorzystywana w celu opracowania najbardziej efektywnego i 

dopuszczalnego prawem modelu biznesowego. Zakres opinii prawnej obejmować będzie w 

szczególności poniższe zagadnienia: 

1) określenia granicznych możliwości podziału praw do IP wytworzonego w ramach projektu w 

podziale na poszczególne wyniki prac (ONCOSup, SmartBioBase); 

2) określenie możliwych ścieżek współpracy Konsorcjum w zakresie dalszej komercjalizacji 

(licencja, sprzedaż, aport do istniejącego lub nowego podmiotu) oraz określenie możliwych zasad 

nawiązywania współpracy pomiędzy właścicielami IP celem dalszej komercjalizacji (umowa 

konsorcjum, itp.); 

3) określenie możliwości samodzielnego władania określonymi obszarami IP przez poszczególnych 

konsorcjantów; 

4) określenie zależności pomiędzy konsorcjantami względem własności IP w zakresie 

dysponowania określonymi obszarami IP (dane do bazy, software, know-how i inne). 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do sporządzenia 

opinii prawnej, a w szczególności: 

1) umowę do dofinansowanie projektu MOBIT,  

2) wniosek o dofinansowanie projektu MOBIT, 

3) umowę Konsorcjum, 

4) dokumentację związaną z przedmiotem opinii prawnej przekazaną do NCBiR w trakcie realizacji 

projektu oraz decyzje NCBiR dotyczące przedmiotu opinii prawnej, 

5) raporty z postępów realizacji projektu dotyczące przedmiotu opinii prawnej,  

6) regulamin konkursu. 

6. Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa także wzór umowy, stanowiący 

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia (umowy):  

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia opinii prawnej w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Załącznika nr 4 – wzór umowy.  

 

V. Zakaz powiązań  

1. Zamówienie może zostać udzielone podmiotowi spełniającego następujące przesłanki: 

1) niepowiązanemu lub niebędącemu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 

Zamawiającym, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersyteckim Szpitalem 

Klinicznym w Białymstoku, Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademickim 

Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej sp. z o.o., Politechniką 

Białostocką, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub ideas4biology sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

2) niebędącemu podmiotem pozostającym z Zamawiającym, Uniwersytetem Medycznym w 

Białymstoku, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, Fundacją Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku, Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej i 

Genetyczno-Molekularnej sp. z o.o., Politechniką Białostocką, Instytutem Rozrodu Zwierząt i 

Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z 

siedzibą w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub 

ideas4biology sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu lub członkami ich organów, w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w 
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wyborze dostawcy usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach Wykonawcy; 

3) niebędącemu podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 

Zamawiającego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku, Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej sp. z o.o., 

Politechniki Białostockiej, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w 

Olsztynie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Olsztynie, Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub ideas4biology sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 

88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);  

4) niebędącemu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym, Uniwersytetem Medycznym 

w Białymstoku, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, Fundacją Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku, Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej w 

Genetyczno-Molekularnej sp. z o.o., Politechniką Białostocką, Instytutem Rozrodu Zwierząt i 

Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z 

siedzibą w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub 

ideas4biology sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę niespełniającego przesłanek 

wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, tj.: 

1) wykonali należycie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie: 

a) co najmniej jedną usługę doradztwa prawnego lub usługę sporządzenia opinii prawnej, 

dotyczącą komercjalizacji rezultatów projektu Life Science lub/i IT oraz 

b) co najmniej jedną usługę doradztwa prawnego lub usługę sporządzenia opinii prawnej w 

zakresie IP rezultatów projektu B+R finansowanego lub współfinansowanego ze środków 

publicznych oraz 

c) co najmniej jedną usługę doradztwa prawnego lub usługę sporządzenia opinii prawnej, 

dotyczącą komercjalizacji rezultatów projektu na rzecz konsorcjum naukowo-

przemysłowego.  

Przez konsorcjum naukowo-przemysłowe należy rozumieć grupę jednostek organizacyjnych, w 

której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, 

podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace 

rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.  

Wykonawca może, w celu wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, 

wskazać jedną/dwie usługi, jeżeli spełnia/ją ona/one łącznie wskazane powyżej warunki.  

2) na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej 2 osobami spełniającymi łącznie 

poniższe wymagania: 

a) posiadającymi prawo do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 

1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r., poz. 1513 t.j. ze zm.), radcy prawnego 

https://sip.lex.pl/#/act/16790926/2614392?keyword=Prawo%20o%20adwokaturze&cm=SFIRST
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zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 75 t.j. ze 

zm.) lub prawnika zagranicznego zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu 

przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2020 r., poz. 

823 t.j.),  

b) posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu w/w zawodu adwokata, 

radcy prawnego lub prawnika zagranicznego, 

c) co najmniej jedna z tych osób posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie prawa własności 

intelektualnej transferu technologii, komercjalizacji wyników prac B+R   

2. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 1 powyżej, składa wraz z 

ofertą: 

1)  wykaz usług (wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz referencje lub inne 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie usług, 

2) wykaz osób (wzór stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: 

instytut@iit.pb.bialystok.pl  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 14.07.2020 r., do godz. 23.59 (decyduje data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego).  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. Termin związania ofertą  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Tomasz Stypułkowski, e-mail: 

t.stypulkowski@iit.pb.bialystok.pl, tel.: 606246137. 

 

X. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Oferta powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a 

następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości e-mail.  

3. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego,  

2) wykaz usług, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie,  

3) wykaz osób, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania,  

4) oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego,  

5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy – jeżeli dotyczy.  

4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

https://sip.lex.pl/#/act/16790947/2704442?keyword=radcowie%20prawni%5C&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16974525/2763017?keyword=o%20%C5%9Bwiadczeniu%20przez%20prawnik%C3%B3w&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16974525/2763017?keyword=o%20%C5%9Bwiadczeniu%20przez%20prawnik%C3%B3w&cm=SFIRST
mailto:instytut@iit.pb.bialystok.pl
mailto:t.stypulkowski@iit.pb.bialystok.pl
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Wykonawcy.  

 

XI. Sposób obliczenia ceny oferty: 

1. Oferta powinna wskazywać cenę netto oraz brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę będzie ceną ryczałtową. Zaoferowana cena powinna 

obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.  

3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający 

jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie. 

5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te   oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

 

XII. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 

do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za 

spełnienie kryteriów oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert: cena 

ofertowa brutto – waga procentowa 100% 

W ramach tego kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 

formularzu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 Cn 

C = ----------- x 100 pkt  

 Cb 

gdzie: 

− C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy, 

− Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych, 

− Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej), 

− 100 pkt – waga kryterium. 

2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana 

zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

 

XIII. Wybór Wykonawcy 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.  
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny.  

 

XIV. Podstawy unieważnienia postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

3) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu 

przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.  

 

XV. Wzór umowy  

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz 

zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych. 

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:  

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – wykaz usług,  

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań, 

Załącznik nr 4 – wzór umowy, 

Załącznik nr 5 – wykaz osób. 

  


