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Olsztyn, dn. 10.11.2016r.
Zamawiający
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny
ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego za pośrednictwem
zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług w zakresie ochrony intelektualnej na potrzeby 13
przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub
of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Pytania i odpowiedzi
Pytanie nr 1
W rozdz.VI pkt 3 jest zapis: „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym
Wykonawcom informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia”, a w rozdz. II pkt 4 „Zamawiający zawiadamia, że kwota przeznaczona na realizację
przedmiotowego zamówienia, wynosi 23 985,00 zł. brutto (1 845,00 zł. brutto przypada w budżecie
projektu na 1 przedsiębiorstwo startup) Co jest prawdą?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że obie informacje są prawidłowe
(„prawdziwe”). Pierwsza z nich ma na celu poinformowanie Wykonawców jeszcze przed składaniem
ofert o kwocie jaką Zamawiający dysponuje w ramach ww. projektu na realizację przedmiotowego
zamówienia, tak aby ułatwić wycenę oferowanych usług. Druga informacja opisuje przebieg sesji
otwarcia ofert.
Pytanie nr 2:
Ponadto, jeżeli chodzi o opłaty urzędowe na konto Urzędu Patentowego za zgłoszenie znaku to zostały
zmienione i nie są stałe do trzech klas towarowych, a uzależnione są od ilości klas obejmujących zakres
ochrony. I tak np. dla jednej klasy wynoszą 450,00 zł. a za trzy klasy 690,00 zł. W tej sytuacji trudno
w ofercie określić wysokość tych opłat dla 13 przedsiębiorców i ujednolicić ich zakres ochrony.
Odpowiedź:
Wycena oferty zawierać powinna koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
w oparciu o informację przedstawione szczegółowo w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do trzech klas,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi opłatami w Urzędzie Patentowym RP.
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Pytanie nr 3:
Proszę o informację odnośnie wymagań Zamawiającego przedstawionych w Rozdziale II pkt. 2 ppkt.
2.3 lit b) ogłoszenia o zamówieniu, gdzie proszą Państwo o podanie opłat urzędowych za zgłoszenie
znaku towarowego do 3 klas. Określenie jest nieprecyzyjne, gdyż można podać 3 warianty cenowe tj.:
a) 450 zł (zgłoszenie znaku w 1 klasie), b) 570 (zgłoszenie w 2 klasach) lub c) 690 zł (zgłoszenie w 3
klasach) + opłata skarbowa 17 zł. Te kwoty narzuca Rozporządzenie i oferenci nie mają żadnego
wpływu na ich wysokość! Bardzo proszę o doprecyzowanie tej kwestii tak, aby te kwoty nie miały
wpływ na wybór oferenta (bo są od niego niezależne).
Odpowiedź:
Wycena oferty zawierać powinna koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
w oparciu o informację przedstawione szczegółowo w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do trzech klas,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi opłatami w Urzędzie Patentowym RP.

Zatwierdzam
Wojciech Samulowski
Dyrektor
Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego
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