Olsztyn, 17.04.2020r.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji
zamówienia dot. Usługi polegającej na doradztwie w obszarze uzyskania ochrony praw własności
przemysłowej dla 10 startupów na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla
nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata
2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

1. Usługa obejmuje:
1.1. przeprowadzenie konsultacji w charakterze eksperta w obszarze uzyskania ochrony
praw własności przemysłowej
1.2. dokonanie konsultacji 10 startupów na podstawie przygotowanych przez nich
zakresów tematycznych dot. uzyskania ochrony praw własności przemysłowej zgodnie z
poniższym wykazem:
1.

Przygotowanie wniosku o European Trademark

6h

2.

Zapotrzebowanie na opracowanie wniosku o ochronę prawną
nazwy i znaków graficznych przedsiębiorstwa.

6h

3.

Zgłoszenie patentowe rozwiązania technicznego. Zgłoszenie
patetntowe znaku słowno graficznego

6h

4.

Konsultacja wniosku do urzędu patntowego.

6h

5.

Doradztwo w zakresie prawa patentowego i możliwości
opatentowania
scenariusza zastosowanego w MVP.

6h

6.

Weryfikacja obecnych zgłoszeń i ich ewentualna optymalizacja
ku mocniejszej
ochronie. Przygotowanie rozszerzenia ochrony patentowej o
pomysły i efekty
prac uzyskanych w procesie działań obecnego projektu.

6h

7.

Ocena prawa własności przemysłowej - nazwa produktu w
Polsce i na Świecie.

6h

8.

Ocena prawa własności przemysłowej - nazwa produktu w
Polsce i na Świecie.

6h

9.

Ochrona patentowa.

6h

10.

Research w bazie Espacenet pod kątem czystości patentowej
rozwiązania.

6

Grupą docelową, do której będzie kierowana kampania, będą startupy inkubowane w ramach
przedmiotowego projektu.
Czas trwania doradztwa max 60 godzin dla 10 startupów ( max. 6 godzin / startup).
Termin przeprowadzenia doradztwa – do 05 czerwca 2020r.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST : do wykonania dokumentacji, która zostanie przekazana

startupowi w terminie 2 dni od zakończenia usługi, jednak nie później niż do 05.06.2020r.
Dodatkowo dla każdego z 10 startupów powstanie niezależna karta indywidulanej usługi.
Miejsce realizacji:

Dla części 1,2,3,4,5,6 - Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie, ul.
Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn (budynek BK), w formie zdalnej i w formie telekonferencji ze
startupami.
Dla części 7,8,9,10 - Park Naukowo Technologiczny w Ełku , ul Podmiejska 5, w formie
zdalnej i w formie telekonferencji ze startupami.
Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji projektu: Startup Heroes – Platforma startowa
dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na
lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
W ramach realizacji projektu Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów",
pomysłodawcy mają możliwość skorzystania z usług doradczych w tym obszarze uzyskania ochrony
praw własności przemysłowej . Dzięki nim Pomysłodawcy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy
w takim zakresie , aby jak najlepiej mogli przygotować się do rozwoju swojego pomysłu w procesie

inkubacji. W toku inkubacji startupy otrzymują wsparcie w postaci usług podstawowych
i specjalistycznych, które mają na celu ich przygotowanie do zafunkcjonowania na rynku z w pełni
gotowym do sprzedaży innowacyjnym produktem/ usługą oraz opracowanym modelem biznesowym.
Szacunek musi zawierać wszystkie koszty, jakie wykonawca będzie ponosił w związku z realizacją
usługi (wartość netto i brutto).
W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 1.
Szacunek należy przesłać na adres mailowy: a.wasilewska@opnt.olsztyn.pl w terminie do
22.04.2020r.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: a.wasilewska@opnt.olsztyn.pl
UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie służy jedynie zbadaniu rynku
i nie jest podstawą do wyboru Wykonawcy.
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul.
Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem sekretariat@opnt.olsztyn.pl i tel. 89 6 120 500.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania przeprowadzenia procedury
szacowania kosztów.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
8. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

