
 

 
 

Katowice, 09.08.2022 r. 

 

Szacowanie wartości zamówienia  

na usługę B+R 

I. Zamawiający 

SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

KRS: 0000528989 

NIP: 9542751204 

REGON: 360000248 

 

II. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją projektu w ramach "Inkubator Innowacyjności 4.0”, (Umowa nr 

MNiSW/2020/335/DIR) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MEiN „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). SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego usługi pod tytułem:  

„Usługa rzecznika patentowego w zakresie przygotowania - zgodnej z wymogami ustawy 

Prawo własności przemysłowej - dokumentacji zgłoszeniowej do ochrony przedmiotów 

własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. 

 

Kod CPV 79120000-1     Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich. 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach  Programu  Operacyjnego 



 

 
 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy do prawidłowego oszacowania 

wartości zamówienia/usługi w celu wyboru prawidłowego trybu realizacji właściwego 

postępowania ofertowego na wybór podmiotu realizującego usługę w ramach projektu.  

 

IV. Warunki stawiane Wykonawcy i wykluczenia 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym, merytorycznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

 

V. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Usługa rzecznika patentowego w zakresie przygotowania - zgodnej z wymogami ustawy Prawo 

własności przemysłowej - dokumentacji zgłoszeniowej do ochrony przedmiotów własności 

przemysłowej oraz reprezentowanie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w czynnościach 

mających na celu dokonanie zgłoszenia przed Urzędem Patentowym RP zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 



 

 
 

A. Zgłoszenie znaku towarowego nr 1 dla projektu „Opracowanie techniki wypieku pieczywa  

z kiełkujących ziarniaków jęczmienia zwyczajnego” UŚ/3/II 4.0/2021 obejmujące: 

a) pełne doradztwo prawne umożliwiające przygotowanie  pełnej dokumentacji 

zgłoszeniowej znaku towarowego (1 szt.); 

b) opracowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego na rzecz 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zamawiający dostarczy projekt logotypu wraz  

z księgą znaku spełniającego wymagania rejestracji dla znaku towarowego); 

c) dokonanie zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP (UPRP), o którym 

mowa powyżej; 

d) prowadzenie postępowania o udzielenie prawa wyłącznego dla znaku towarowego do 

czasu zakończenia postępowania w UPRP (tj. monitorowanie ogłoszeń o zgłoszeniach  

i udzielonych prawach, prowadzenie korespondencji z UPRP, odpowiadanie na 

postanowienia, zawiadomienia, decyzje i ewentualne inne pisma z UPRP, dozorowanie 

opłat związanych z procedurą ubiegania się o ochronę znaku towarowego, 

monitorowanie dokumentacji sporządzonej przez UPRP); 

e) dostarczanie kopii dokumentacji powstałej w wyniku pracy wykonanej w terminie do 3 

dni roboczych od powstania wyniku (efektu) pracy, np. kopia korespondencji z UPRP, 

kopia decyzji UPRP itp. Kopię dokumentacji należy dostarczyć elektronicznie na adres 

wskazany przez Zamawiającego; 

f) współpraca z Biurem Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

g) pokrycie wszelkich opłat urzędowych związanych z kompleksowym zgłoszeniem znaku 

towarowego będzie realizowane przez Zamawiającego zgodnie z cennikiem UPRP  

i ostatecznej formy zgłoszenia. 

 

B. Zgłoszenie dwóch wynalazków nr 1 i nr 2 dla projektu „Ocena cech agronomicznych linii 

jęczmienia ‘Speedy’ wykazującej przyśpieszone dojrzewanie oraz identyfikacja genu 

odpowiedzialnego za fenotyp tej linii” UŚ/4/II 4.0/2021 obejmujące: 

a) pełne doradztwo prawno - patentowe umożliwiające przygotowanie opisu patentowego  

i pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, dla obu wynalazków (2 szt.); 

b) opracowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków (2 szt.) na rzecz 



 

 
 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji  

z twórcami rozwiązań prowadzonych osobiście, mailowo, bądź z wykorzystaniem 

narzędzi do pracy zdalnej. Zamawiający dostarczy niezbędny materiał do przygotowania 

dokumentacji). Dokumentacja, o której mowa powyżej dotyczy w szczególności opisu 

wynalazków wraz z opisem wcześniejszego stanu techniki, przygotowanie niezbędnych 

rysunków, skrótów opisów, przygotowanie podania o udzielenie patentów; 

c) dokonanie zgłoszenia wynalazku (2 szt.) do Urzędu Patentowego RP (UPRP), o których 

mowa powyżej; 

d) prowadzenie postępowań o udzielenie praw wyłącznych dla wynalazku (2 szt.)  do czasu 

zakończenia postępowania w UPRP (tj. monitorowanie ogłoszeń o zgłoszeniach  

i udzielonych prawach, prowadzenie korespondencji z UPRP, odpowiadanie na 

postanowienia, zawiadomienia, decyzje i ewentualne inne pisma z UPRP, dozorowanie 

opłat związanych z procedurą ubiegania się o ochronę wynalazków, monitorowanie 

dokumentacji związanej z raportem ze stanu techniki sporządzonym przez UPRP); 

e) dostarczanie kopii dokumentacji powstałej w wyniku pracy wykonanej w terminie do 3 

dni roboczych od powstania wyniku (efektu) pracy np. kopia korespondencji z UPRP, 

kopia decyzji UPRP itp. Kopię dokumentacji należy dostarczyć elektronicznie na adres 

wskazany przez Zamawiającego; 

f) współpraca z Biurem Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego; 

g) pokrycie wszelkich opłat urzędowych związanych z kompleksowym zgłoszeniem 

wynalazku będzie realizowane przez Zamawiającego zgodnie z cennikiem UPRP  

i ostatecznej formy zgłoszenia. 

 

C. Zgłoszenie wynalazku nr 3 dla projektu „Zastosowanie szczepów bakterii endofitycznych  

w ochronie przed grzybowymi patogenami rzepaku w hodowlach wazonowych” UŚ/5/II 

4.0/2021 obejmujące: 

a) pełne doradztwo prawno - patentowe umożliwiające przygotowanie opisu patentowego  

i pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, dla wynalazku (1 szt.); 

b) opracowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku (1 szt.) na rzecz 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji  



 

 
 

z twórcami rozwiązań prowadzonych osobiście, mailowo, bądź z wykorzystaniem 

narzędzi do pracy zdalnej. Zamawiający dostarczy niezbędny materiał do przygotowania 

dokumentacji) dokumentacja, o której mowa powyżej dotyczy w szczególności opisu 

wynalazku wraz z opisem  wcześniejszego stanu techniki, przygotowanie niezbędnych 

rysunków, skrótów opisów, przygotowanie podania o udzielenie patentów; 

c) dokonanie zgłoszenia wynalazku (1 szt.)_ do Urzędu Patentowego RP (UPRP), o którym 

mowa powyżej; 

d) prowadzenie postępowania o udzielenie prawa wyłącznego, dla wynalazku do czasu 

zakończenia postępowania w UPRP (tj. monitorowanie ogłoszeń o zgłoszeniu  

i udzielonym prawie, prowadzenie korespondencji z UPRP, odpowiadanie na 

postanowienia, zawiadomienia,  decyzje i ewentualne inne pisma z UPRP, dozorowanie 

opłat związanych z procedurą ubiegania się o ochronę wynalazku, monitorowanie 

dokumentacji związanej z raportem ze stanu techniki sporządzonym przez UPRP); 

e) dostarczanie kopii dokumentacji powstałej w wyniku pracy wykonanej w terminie do 3 

dni roboczych od powstania wyniku (efektu) pracy np. kopia korespondencji z UPRP, 

kopia decyzji UPRP itp. Kopię dokumentacji należy dostarczyć elektronicznie na adres 

wskazany przez Zamawiającego; 

f) współpraca z Biurem Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego; 

g) pokrycie wszelkich opłat urzędowych związanych z kompleksowym zgłoszeniem 

wynalazku będzie realizowane przez Zamawiającego zgodnie z cennikiem UPRP  

i ostatecznej formy zgłoszenia. 

 

D. Zgłoszenie wynalazku nr 4 dla projektu „Opracowanie preparatu z wykorzystaniem jaj 

ślimaka Cornu aspersum jako bazy kosmetycznej.” UŚ/24 /II 4.0/2021 obejmujące: 

a) pełne doradztwo prawno - patentowe umożliwiające przygotowanie opisu patentowego  

i pełnej dokumentacji zgłoszeniowej dla wynalazku (1 szt.); 

b) opracowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku (1 szt.) na rzecz 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji  

z twórcami rozwiązań prowadzonych osobiście, mailowo, bądź z wykorzystaniem 

narzędzi do pracy zdalnej. Zamawiający dostarczy niezbędny materiał do przygotowania 



 

 
 

dokumentacji). Dokumentacja, o której mowa powyżej dotyczy w szczególności opisu 

wynalazku wraz z opisem wcześniejszego stanu techniki, przygotowanie niezbędnych 

rysunków, skrótów opisów, przygotowanie podania o udzielenie patentów; 

c) dokonanie zgłoszenia wynalazku (1 szt.) do Urzędu Patentowego RP (UPRP), o których 

mowa powyżej; 

d) prowadzenie postępowania o udzielenie prawa wyłącznego, dla wynalazku (1 szt.) do 

czasu zakończenia postępowania w UPRP (tj. monitorowanie ogłoszeń o zgłoszeniu  

i udzielonym prawie, prowadzenie korespondencji z UPRP, odpowiadanie na 

postanowienia, zawiadomienia, decyzje i ewentualne inne pisma z UPRP, dozorowanie 

opłat związanych z procedurą ubiegania się o ochronę wynalazku, monitorowanie 

dokumentacji związanej z raportem stanu techniki sporządzonym przez UPRP); 

e) dostarczanie kopii dokumentacji powstałej w wyniku pracy wykonanej w terminie do 3 

dni roboczych od powstania wyniku (efektu) pracy np. kopia korespondencji z UPRP, 

kopia decyzji UPRP itp. Kopię dokumentacji należy dostarczyć elektronicznie na adres 

wskazany przez Zamawiającego;  

f) współpraca z Biurem Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

g) pokrycie wszelkich opłat urzędowych związanych z kompleksowym zgłoszeniem 

wynalazku będzie realizowane przez Zamawiającego zgodnie z cennikiem UPRP  

i ostatecznej formy zgłoszenia. 

 

Termin realizacji: nie dłużej niż do 31.12.2022 r.  

 

VI. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy przygotować na załączonych formularzach (załącznik nr 1) lub w formie 

mailowej zawierającej określenie ceny/terminu realizacji oraz danych Oferenta. 

2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl najpóźniej do dnia 

16.08.2022 r. godzina 15:00. 

3. Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela: 

Przemysław Ziemski, Tel. 577 000 296 e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl 

 

mailto:przemyslaw.ziemski@us.edu.pl


 

 
 

VI. Załącznik:  

Formularz ofertowy (zał. Nr 1). 

 

 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do 

złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w 

postępowaniu ofertowym. 

 


