Gliwice, dnia 20 lutego 2022 r.

616/2022/W/G
(Nazwa komórki zamawiającej)

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr IK.500.1.2022
na
(rodzaj zamówienia: usługa)

Usługa:
Przeprowadzenie procesu ustalania wartości rynkowej w drodze wyceny
wartości niematerialnych i prawnych, będącej przedmiotem:
Nieopatentowanej wiedzy technicznej stanowiącej rezultat projektu nr POIR.04.01.02-000001/16-01, pt.: „Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki
filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego
wpływu energetyki na środowisko”
Wycena nr 1 – Rezultat (Etap 3) – „Opracowanie technologii wytwarzania dławików
wieloszczelinowych różnych mocy z zastosowaniem nowej generacji nanokrystalicznych
materiałów magnetycznie miękkich”.
Wycena nr 2 – Rezultat (Etap 4) – „Ustalenie procedur badania dławików zgodnie
z normami europejskimi oraz budowa stanowiska do badania dławików w postaci linii
pilotażowej, za pomocą której ustalone zostaną ostateczne konstrukcje rdzeni na dławiki
filtrów”.
1. Pełna nazwa zamawiającego (dane do faktury)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych,
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, NIP: 6310200771
Dane jednostki zamawiającej:
nazwa: Dział Sprzedaży i Komercjalizacji
adres: ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,
osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
e-mail: aleksandra.kolano-burian@imn.lukasiewicz.gov.pl
osoba do kontaktu w sprawach proceduralnych i administracyjnych:
tel. 516-068-971, e-mail: agnieszka.sierczynska@imn.lukasiewicz.gov.pl
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2. Opis przedmiotu zamówienia*:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się
przeprowadzenia procesu ustalania wartości rynkowej w drodze wyceny wartości
niematerialnych i prawnych, będącej przedmiotem:
Wycena nr 1 – Rezultat (Etap 3) – „Opracowanie technologii wytwarzania dławików
wieloszczelinowych różnych mocy z zastosowaniem nowej generacji nanokrystalicznych
materiałów magnetycznie miękkich”.
Wycena nr 2 – Rezultat (Etap 4) – „Ustalenie procedur badania dławików zgodnie
z normami europejskimi oraz budowa stanowiska do badania dławików w postaci linii
pilotażowej za pomocą, której ustalone zostaną ostateczne konstrukcje rdzeni na dławiki
filtrów”.
Liczba zaplanowanych do przeprowadzenia wycen: 2
Opis wymagań dotyczących procesu wyceny:
Wycena nr 1 – Rezultat (Etap 3)
Szczegółowe informacje dotyczące wskazanej technologii, zostaną przekazane przez
Zamawiającego - osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: dr hab. Aleksandra
Kolano-Burian
Obowiązkiem Wykonawcy przy sporządzaniu Wyceny nr 1 będzie:
▪

Szczegółowy opis i cel przedmiotu wyceny,

▪

Wycena z zastosowaniem
zastosowania,

▪

Przed przystąpieniem do wyceny Wykonawca musi przedstawić i uzyskać akceptację
przedmiotu wyceny oraz wskazanej metody (metod). Akceptację ww. zostanie
przeprowadzona przez: dr inż. Agnieszka Sierczyńska

metody

dochodowej

wraz

z

wyjaśnieniem

zakresu

jej

Wycena nr 2 – Rezultat (Etap 4)
Szczegółowe informacje dotyczące wskazanej technologii, zostaną przekazane przez
Zamawiającego - osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: dr hab. Aleksandra KolanoBurian
Obowiązkiem Wykonawcy przy sporządzaniu Wyceny nr 2 będzie:
▪

Szczegółowy opis i cel przedmiotu wyceny.

▪

Wycena z zastosowaniem
zastosowania,

▪

Przed przystąpieniem do wyceny Wykonawca musi przedstawić i uzyskać akceptację
przedmiotu wyceny oraz wskazanej metody (metod). Akceptację ww. zostanie
przeprowadzona przez: dr inż. Agnieszka Sierczyńska

metody

dochodowej,

wraz

z

wyjaśnieniem
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zakresu

jej

Każda z wycen powinna zawierać co najmniej:
Założenia do wyceny, w tym w szczególności:
a) Podsumowanie wykonawcze;
b) Opis metodyki przeprowadzenia wyceny wybraną metodą (metodami);
c) Status prawny własności intelektualnej wskazanej do przedmiotu wyceny;
d) Przyjęte założenia mikro i makroekonomiczne stanowiące podstawę do szacowania wielkości
rynku docelowego, stanowiące źródła dla danych, na podstawie których przygotowano
główne założenia w procesie wyceny dla każdej z zastosowanych metod;
e) Prognoza wielkości (udziału w rynku) i potencjału rynkowego;
f)

Analiza wstępnych uwarunkowań technicznych dla przedmiotu wykorzystywania;

g) Źródła pochodzenia danych;
h) Analiza 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);
i)

Założenia dla wyceny;

j)

Uzasadnienie przyjętej stopy dyskontowej;

k) Analiza występujących czynników ryzyka i ich wpływ na wartość wyceny;
l)

Założenia do rachunku przepływów pieniężnych na podstawie, którego przeprowadzono
wycenę metodą DCF - *.jeżeli występuje;

m) Uzasadnienie przyjętego okresu prognozy w metodzie *.DCF;
n) Wyliczenia, wyznaczanie przepływów netto, przepływów zdyskontowanych,
o) Analiza wrażliwości prezentująca zmianę (również w formie graficznej), wybranych
parametrów wyceny przy uwzględnieniu:
Wzrost/spadek kosztów,
Wzrost/spadek ceny,
Wzrost/spadek nakładów inwestycyjnych,
Wzrost/spadek sprzedaży.
p) Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów wskazanych w pkt. o) w sytuacji wystąpienia
uzasadnionych przesłanek w analizie finansowej,
q) Rezultat wyceny, wyniki obliczeń, podsumowanie i rekomendacje.
3. Kody CPV zamówienia:
Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-8
(usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-4
(usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)
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4. Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązuje się:
a) Przekazać opracowany raport w języku polskim, sporządzony w formie pisemnej, jak również

w wersji elektronicznej wg. wzoru zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego;
b) Przekazać na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji

(raport z wyceny) wraz z prawami zależnymi na wszelkich polach eksploatacji znanych w
chwili przekazania;
c)

Okres gwarancji: nie dotyczy

d) Warunki płatności: przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę,
e) Dotrzymać termin wykonania zamówienia odpowiednio:

Termin wykonania dla wyceny nr 1: 15 marca 2022 r.
Termin wykonania dla wyceny nr 2: 29 marca 2022 r.
5. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
a) Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia na podstawie odbioru rezultatów: wycena nr 1, wycena
nr 2,
b) Odbiór rezultatów wskazanych wg zasad i terminów wskazanych w pkt. 4 e),
c) Wzór raportu musi zostać uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego,
d) Wzór raportu musi zawierać co najmniej: tytuł, zakres, oznaczenie kolejnych wersji,
zawartość merytoryczną odpowiadającą oczekiwaniom Zamawiającego zgodnie z pkt. 2
Opis przedmiotu zamówienia,
e) Wykonawca składając ofertę równocześnie oświadcza, że posiada doświadczenie w
prowadzeniu wycen wartości niematerialnych i prawnych,
f)

Dokumentem poświadczającym posiadane doświadczenie jest wykonanie należycie w ciągu
3 lat przed terminem składania oferty, przynajmniej 1 usługi polegającej na: wycenie,
szacowaniu wartości niematerialnej i prawnej, przygotowaniu studium wykonalności, analizie
rynku o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł netto - na podstawie FV lub protokołów odbioru,

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form (należy wybrać proponowane sposoby
komunikacji),
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 lutego 2022 r.
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, Pawilon A pok. 226
b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.sierczynska@imn.lukasiewicz.gov.pl

Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wysłania
żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez zamawiającego. Po
otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej.
W przypadku gdy oferta nie wpłynie na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku
takiego potwierdzenia domniema się, że oferta nie została złożona.
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Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi
zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona
o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Zamawiającego.
W ofercie należy podać oddzielnie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: wycena nr
1, wycena nr 2.
7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. Kryteria oceny ofert:
a.

Cena całkowita za realizację usługi – waga 100%.

9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP i z tego
względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane ww. ustawą.
10.

Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr
119, str. 1) zwanego dalej RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu przez nas
Państwa danych osobowych. W zależności od tego, jakie stosunki nas łączą, zastosowanie
znajdzie jeden lub kilka z poniższych punktów:
1. Osoby wchodzące na teren obiektów Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych
2. Kandydaci do pracy
3. Kontrahenci będący osobami fizycznymi
4. Personel lub podwykonawcy naszych kontrahentów
5. Wykonawcy biorący udział w przetargach
6. Personel i podwykonawcy naszych wykonawców
7. Osoby zapisane do newslettera
8. Osoby kontaktujące się z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
9. Inne osoby, z którymi kontaktuje się Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych
10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w różnych
wydarzeniach organizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych
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Więcej informacji dostępne w zakładce:
http://bip.imn.gliwice.pl/content/60/klauzule_rodo

(data)

Gliwice, 2022-02-20

(podpis osoby z jednostki/komórki zamawiającej)

Dr inż. Agnieszka Sierczyńska
Kierownik Działu Sprzedaży i Komercjalizacji
Departament Badań i Komercjalizacji
agnieszka.sierczynska@imn.luksasiewicz.gov.pl
+48 516 068 971
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