11/POIR/2019

Warszawa, 17.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania
w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania
własnością intelektualną.
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Odpowiedzi na pytania są integralną częścią Zapytania i są wiążąca dla Zamawiającego
i Wykonawców od dnia ich publikacji.
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 1:
W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym nr 11/POIR/2019 uprzejmie proszę
o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia ( punkt III b zapytania ofertowego). Czy możemy wskazać co najmniej trzy
osoby ( zamiast jednej), które łącznie spełnią wymagania umieszczone w Państwa zapytaniu dotyczące
ilości dokonanych zgłoszeń? Czy te osoby lub Kancelaria mają wykazać się referencjami
potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi?
Czy wymagają Państwo przedstawienia referencji spełniających warunek należytego wykonania usługi
w zakresie punku III 4 a opisu zamówienia jak poniżej?
1) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
co najmniej 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług z zakresu komercjalizacji
rozwiązań naukowych lub ochrony własności intelektualnej, o wartości min. 20 000,00
zł brutto każde.”
Odpowiedź nr 1a:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykazywanie spełniania warunków określonych przez
Zamawiającego przez kilka osób łącznie. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego w tym
zakresie.
Odpowiedź nr 1b:
Zgodnie z Dz. III ust. 2 pkt 2 Zapytania ofertowego, na ofertę składają się referencje lub inne dokumenty
potwierdzające, że zamówienia, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 4 lit. a Zapytania ofertowego –
wskazane w tabeli w ust. 5 Formularza ofertowego, zostały lub są przez Wykonawcę wykonane lub są
wykonywane należycie.
Pytanie nr 2:
Czy wstawienie w tabeli w pkt. 6 formularzu ofertowego odpowiedniej liczby dokonanych przez
rzecznika patentowego zgłoszeń wystarcza do stwierdzenia, że spełnione zostało kryterium
doświadczenia rzecznika patentowego czy też należy załączyć listę zgłoszeń (np. z tytułami, numerami,
etc.) odpowiadającą wskazanej liczbie zgłoszeń ?
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Odpowiedź nr 2:
W ust. 6 kol. nr 4 Formularza ofertowego należy wstawić odpowiednie liczby w wyznaczonych
miejscach.
Pytanie nr 3:
Czy do spełnienia kryterium posiadania znajomości języka angielskiego na poziomie C1 Advanced (CAE)
wystarczy oświadczenie oferenta o takim poziomie znajomości języka angielskiego przez wskazanego
rzecznika patentowego, czy też niezbędne jest posiadanie przez niego takiego certyfikatu (lub
równoważnego), a jego brak spowoduje wykluczenie z postępowania ?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wymaga, aby znajomość języka angielskiego przez rzecznika patentowego była
potwierdzona certyfikatem C1 Advanced (CAE) lub równoważnym. Zamawiający podtrzymuje zapisy
Zapytania ofertowego w tym zakresie. Złożenie oferty niezgodnie z Zapytaniem ofertowym skutkuje
odrzuceniem oferty.
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