ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z wynalazku
Dyrektor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert
w/s zawarcia umowy na udzielenie upoważnienia (licencji niewyłącznej) na korzystanie z wynalazku
pt.: „Sposób wytwarzania barierowych materiałów włókienniczych’’
1. Zaproszenie odbywa się w trybie art. 701 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Organizatorem postępowania ofertowego i potencjalnym Licencjodawcą jest Instytut Włókiennictwa
z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Brzezińska 5/15, 92 – 103 Łódź.
3. Przedmiotem oferty jest udzielenie odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w pełnym zakresie na
terenie Polski, Brazylii, Indii i Wielkiej Brytanii z wynalazku pt.: ”Sposób wytwarzania barierowych
materiałów włókienniczych’’, zwanego dalej „wynalazkiem”, który został zgłoszony w Urzędzie
Patentowym RP we wniosku nr P393076 z dnia 29.11.2010 r., następnie przekształconym we wniosku
nr PCT/PL2011/000120 z dnia 28.11.2011 r.
4. Licencjodawcy przysługują prawa autorskie do wynalazku stworzonego w trakcie realizacji projektu
kluczowego nr POIG.01.03.01-00-006/08 „Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed
szkodliwym działaniem środowiska”, realizowanego w ramach POIG, Priorytet 1, Badania i rozwój
nowoczesnych technologii, Działanie 1.3, Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych
przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, przez twórców będących etatowymi
pracownikami Licencjodawcy w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
5. Minimalna wartość oferty wynosi łącznie:
a. cena licencyjna w wysokości 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
b. roczne opłaty licencyjne w wysokości po 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych,
c. prowizje licencyjne w wys. 5% przychodu netto ze sprzedaży produktów licencyjnych.
6. Minimalny okres udzielenia licencji niewyłącznej wynosi 5 lat.
7. Licencjodawca dopuszcza możliwość negocjacji wysokości opłat i prowizji licencyjnych w zależności
od długości okresu udzielenia licencji, który maksymalnie może wynieść 20 lat.
8. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą
się posiadaniem potencjału technicznego i finansowego umożliwiającego wykorzystanie wynalazku
w produkcji określonego produkt i dołączą do oferty, w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata następujące dokumenty:
a. aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego,
b. decyzje o nadaniu nr NIP i REGON,
c. sprawozdanie finansowe za ostatni rok bilansowy.
9. Organizator postępowania ofertowego może:
a. odwołać ofertę, zmienić jej warunki albo zamknąć postępowanie ofertowe w każdym czasie bez podania
przyczyn,
b. żądać złożenia przez oferenta dodatkowych dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia jego potencjału
technicznego bądź finansowego do wykorzystania wynalazku w produkcji.
10. Przed złożeniem oferty oferenci mogą zapoznać się z dokumentacją patentową wynalazku oraz projektem
umowy licencyjnej na stronie internetowej www.iw.lodz.pl.
11. Oferty należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na udzielenie licencji
niewyłącznej” bezpośrednio w siedzibie organizatora albo za pośrednictwem poczty. Wyklucza się
możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną.
12. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Oferent jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od dnia jej doręczenia organizatorowi.
14. Otwarcie oferty nastąpi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez organizatora.
15. Spośród ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu organizator zaakceptuje te, które odpowiadają
co najmniej minimalnej wartości oferty oraz minimalnemu okresowi udzielania licencji.
16. Organizator powiadomi oferenta o akceptacji jego oferty i zaprosi go do negocjacji w sprawie zawarcia
umowy licencyjnej.
17. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania ofertowego można uzyskać wysyłając e-mail na adres:
envirotex@iw.lodz.pl

