
 

 
 

Katowice, 13.01.2023 r. 

 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup usługi wyceny własności intelektualnej 

I. Zamawiający 

SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w 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.", 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 na wykonanie usługi wyceny własności intelektualnej. Umowa nr 

MNiSW/2020/335/DIR.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego usługi pod tytułem: 

„Usługa wyceny praw własności intelektualnej” 

 

Kod CPV 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

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 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 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 

28.02.2023 r. usługi wyceny własności intelektualnej dla poniższych prac przedwdrożeniowych 

realizowanych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.: 

 

1. Aktualizacja wyceny „Rehabilitacyjna kamizelka oscylacyjna” na bazie rezultatów pracy 

przedwdrożeniowej UŚ/21/II 4.0/2021 ”Dostosowanie kamizelki wibracyjnej do wdrożenia 



 

 
 

produkcyjnego”. Dla celów wykonania niniejszej wyceny Zamawiający udostępni Wykonawcy 

wszystkie niezbędne, opisy rezultatów pracy przedwdrożeniowej, jak również posiadaną 

wycenę technologii, obejmującą wyżej wymienione wartości niematerialne i prawne. 

 

2. Wycena grupy zgłoszeń patentowych odnoszących się do technologii katalitycznych. 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wyceny osobno dla technologii opisanej jako Typ 1 

oraz łącznie dla grupy patentowej opisanej jako Typ 2. 

 

Tabela 1. Zestawienie praw własności intelektualnej stanowiącej przedmiot wyceny: 

TYP 1 

P.432591 Sposób katalitycznej konwersji tlenku lub dwutlenku węgla do metanu oraz złoże 

katalityczne do realizacji tego sposobu 

TYP 2 

P.437780 Katalizator do redukcji tlenków azotu oraz sposób katalitycznej redukcji tlenków 

azotu 

P.437781 Katalizator do katalitycznej konwersji dwutlenku węgla do metanu oraz sposób 

katalitycznej konwersji dwutlenku węgla do metanu 

P.437782 Sposób katalitycznej konwersji amoniaku do azotu i wodoru 

 

Usługa  wyceny własności intelektualnej obejmuje swym zakresem: 

a) przeprowadzenie niezbędnych analiz wstępnych zmierzających do szczegółowej 

identyfikacji przedmiotu wyceny oraz dobór szczegółowej metody wyceny prowadzącej do 

ustalenia jego wartości godziwej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 

r. Kodeks Spółek Handlowych z późn. zm.);  

b) pozyskanie rzetelnych danych założeniowych oraz dokonanie wyceny;  

c) opracowanie pisemnego raportu zawierającego przynajmniej: podstawy, cele i cechy 

wyceny, opis przedmiotu wyceny, wskazanie wiarygodnych źródeł informacji, dobór metod 

wyceny, wynik wyceny, oraz stosowne wyliczenia, załączniki zawierające istotne dane użyte 

w procesie, m.in. prezentację najistotniejszych wyników obliczeń pośrednich (np. tabele 

strumieni pieniężnych dla metody dochodowej); 



 

 
 

d) analizę ścieżek możliwych do zastosowania w przypadku komercjalizacji przez wskazanie 

wartości w odniesieniu do ceny sprzedaży praw w przypadku zbycia oraz wysokość opłaty 

licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej wyłącznej/niewyłącznej; 

e) przekazanie wyceny w  formie  papierowej (3 egzemplarze) oraz wersji elektroniczna (płyta 

CD) 

 

VI. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

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

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

19.01.2023 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. 

 

 VII. Załacznik 

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. 
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