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Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017 z dnia 12.01.2017 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej 

na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub 

nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla 

MŚP”. 

 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Castex Anna Bednarz z siedzibą w Bydgoszczy 85-719, ul. Fordońska 46 G, NIP: 9532369667, 

REGON: 340134993. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-

rozwojowych mających na celu realizację usługi badawczej B+R dotyczącej przyrządu 

obróbkowego do bazowania i mocowania palet przedmiotowych na stole obrabiarek. Przedmiot 

zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego produktu. 

Prace obejmują:  

1. Opracowanie projektu 

2. Badanie czystości patentowej 

3. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej 

4. Wytworzenie prototypów uchwytów (4 uchwyty) 

5. Badania dokładności uchwytów oraz badania wytrzymałościowe 

6. Badania eksploatacyjne (realizowane w wybranym przedsiębiorstwie z regionu) 

 

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe. 

 

Prace będące przedmiotem niniejszego zapytania muszą być zrealizowane zgodnie z zasadami 

konkursu nr 1 ogłoszonego w roku 2016 w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla 

przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach realizacji niniejszego projektu. 

 

Okres realizacji usługi: maksymalnie 18 miesięcy, od daty zawarcia umowy. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

Zgodnie z dokumentacją konkursową (http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-

poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2016-r) wykonawcą usług stanowiących przedmiot 

zamówienia mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające przyznaną 

kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do realizacji projektów 

badawczych w zakresie przedmiotu zamówienia i potencjał do wykonania zamówienia. Co należy 

wykazać w FORMULARZU OFERTY (Załącznik nr 1). 
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Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy są podmiotami powiązanymi osobowo i 

kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe bądź kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ 

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH (Załącznik nr 3). 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

 

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty 

Kryteria formalne 

Oferent składa zobowiązanie i gotowość do realizacji oferowanych usług w terminach wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie (w przypadku otrzymania wsparcia przez Zamawiającego). 

Okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy od dnia jej złożenia. W 

uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając 

o tym Zamawiającego. 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o 

przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania. 

 

Kryteria wyboru 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Kryterium oceny punkty sposób oceny 

1. Cena 70 % C = (C min/C1) x 70 gdzie: 

C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę 

C min - najniższa cena brutto zaoferowana w 

odpowiedzi na ofertę 

C1 – cena brutto rozpatrywanej oferty 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w załączniku nr 1. 
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2. Doświadczenie 

Wykonawcy wyrażone 

liczbą projektów B+R w 

ramach projektowania 

przyrządów 

obróbkowych,  w 

których uczestniczył 

Wykonawca w okresie 

ostatnich 5 lat 

20 % D = (D1/Dmax) x 20 gdzie: 

D- liczba punktów przyznanych danej ofercie 

D1 – liczba projektów B+R rozpatrywanej oferty 

Dmax - Największa liczba projektów B+R 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w załączniku nr 4. 

3. Doświadczenie 

Wykonawcy wyrażone 

łączną liczbą publikacji 

naukowych i zgłoszeń do 

Urzędu Patentowego 

zespołu badawczego z 

zakresu projektowania 

przyrządów 

obróbkowych w okresie 

ostatnich 5 lat 

10% D = (D1/Dmax) x 10 gdzie: 

D- liczba punktów przyznanych danej ofercie 

D1 – łączna liczba publikacji i zgłoszeń 

patentowych badanej oferty 

Dmax - największa liczba publikacji i zgłoszeń 

patentowych oferty spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w załączniku nr 5. 

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 

 

Sposób przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe: 

• Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1). 

• Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 

• Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. 

• Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 

 

Forma oferty: 

• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 

• Wersja elektroniczna powinna być kopią wersji papierowej (skan z podpisami). 

 

Tryb udzielania wyjaśnień do oferty: 

• Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

zapytania ofertowego. 

• Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres email: k.bolinski@castex.pl.  

• Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed 

upływem terminu składania ofert. 

• Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści zapytania wpłynęło do Zamawiającego po upływie terminu o 

którym mowa punkcie powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez 

odpowiedzi. 

• Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Oferentom, którym przekazał niniejsze 

zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści odpowiedzi na stronie internetowej, na 

której udostępnił niniejsze zapytanie. 
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane mu w 

sposób inny niż opisany powyżej. 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej. Cenę netto i brutto (VAT 23%). 

Wartość zamówienia nie może przekraczać kwoty 400.000,00 zł brutto, w tym zakupione materiały 

niezbędne do realizacji usługi - do 15% wartości zamówienia. 

4. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a. Oświadczenie Wykonawcy, że na moment realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiada 

lub będzie posiadał odpowiedni personel i potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 2 do formularza ofertowego). 

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3 do formularza 

ofertowego). 

c. Wypełniony załącznik nr 4 i 5 do formularza ofertowego. 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla 

formy organizacyjnej Wykonawcy. 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu lub złożą ofertę wadliwą formalnie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania 

uznaje się za odrzuconą. 

 

Termin i sposób składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2017 r. (7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia 

zapytania ofertowego) na adres: Castex Anna Bednarz, ul. Fordońska 46 G, 85-719 Bydgoszcz z 

dopiskiem “ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2017”. 

 

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które 

wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub 

oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert. 

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej w wersji elektronicznej i papierowej. Wersję 

elektroniczną należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres k.bolinski@castex.pl. Wersję 

papierową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w 

wymaganym terminie (e-mailowo/ telefonicznie). 

 

Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w serwisie internetowym Zamawiającego 

(www.castex.pl) oraz w systemie internetowym PARP. 

 

Informacje dodatkowe 



 

5 
 

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty 

prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w tym również cenowych ze 

składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na realizację 

przedmiotu zamówienia oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku 

nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. 

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcy. W terminie 1 dnia od 

dnia zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty 

oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników postępowania. 

7. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w 

związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Postępowania bez dokonywania 

wyboru oferty lub do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyny. 

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

10. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana 

umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie, jednakże nie 

wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania w ramach działania 2.3 

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla 

MŚP”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w 

każdym czasie. 

12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 12 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  
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Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy 

 

 

…...............dnia............ 2017 r. 

 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017  

Zamawiający 

Castex Anna Bednarz  

ul. Fordońska 46 G 

85-719 Bydgoszcz 

 

Dane Oferenta 

 

Wykonawca: 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………….……...…… 

Adres siedziby…………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………………………………………………….………………………………… 

Adres do korespondencji…………………………………………………………..…………………….. 

Nr tel. - .................................................................. Nr fax - ....................................................................  

Dane osoby z jednostki naukowej do kontaktu: 

Imię i Nazwisko: ….................................................................................................................................. 

Adres e-mail: …...............................................................................….................................................... 

Telefon: …................................................................................................................................................ 

Rodzaj jednostki naukowej (zaznacz właściwe): 

□ podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

□ jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r., poz. 572); 

□ instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 371); 

□ międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

□ Polska Akademia Umiejętności; 

□ inna jednostka organizacyjna, niewymieniona powyżej będąca organizacją prowadzącą 

badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 

651/2014; 
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Kategoria naukowa (zaznacz właściwe): 

□ przyznana kategoria naukowa A+ 

□ przyznana kategoria naukowa A 

□ przyznana kategoria naukowa B 

 

Pełna nazwa jednostki naukowej (tożsama z nazwą jednostki naukowej wskazaną w komunikacie o 

kategoriach przyznanych jednostkom naukowym – jeśli inna niż w danych Oferenta) 

 

…...............................................................................….............................................................................

...…...............................................................................…........................................................................ 

Przedmiot oferty 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-

rozwojowych mających na celu realizację usługi badawczej B+R dotyczącej przyrządu 

obróbkowego do bazowania i mocowania palet przedmiotowych na stole obrabiarek. Przedmiot 

zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego produktu. 

Oferta 

Cena 

Cena brutto …................................. zł (słownie: ...............…...........................................................… ) 

w tym VAT …................................. zł (słownie: ...............…..............................................… ) 

w tym koszt materiałów brutto ….................... zł (słownie: .............................................................… ) 

w tym VAT …................................. zł (słownie: ...............…..............................................… ) 

 

Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia ….…..... miesięcy od dnia spełnienia warunku zawieszającego umowy. 

Oświadczenia Oferenta 

Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że: 

·         Zapoznałem się z zapisami zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 

·         Uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty. 

·         Oferent spełnia wszystkie wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

·         Oferta niniejsza jest kompletna i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

·         Oferent zobowiązuje się do zawarcia warunkowej umowy z Zamawiającym na wykonanie 

usług objętych przedmiotem zamówienia. Obowiązywanie umowy uzależnione jest od otrzymania 

informacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania 

Zamawiającemu. 

Okres związania z ofertą wynosi 6 miesięcy licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 

termin złożenia oferty. 
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Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty oraz pieczęcie Oferenta: 

…...............................................................................…........... 

Imię i nazwisko (czytelnie) 

 

…...............................................................................…........... 

Podpis (czytelny) 
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Załącznik nr 2  

 

Zamawiający: 

Castex Anna Bednarz 

ul. Fordońska 46 G 

85-719 Bydgoszcz 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu potencjału osobowego i technicznego do realizacji zamówienia 

 

……………….…, dnia…………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W imieniu…………………….(nazwa Wykonawcy) oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami 

udziału w konkursie ofert na zamówienie nr 1/01/2017 ogłoszonym przez Castex Anna Bednarz oraz 

akceptuję ich treść. 

 

Oświadczam, iż Wykonawca …………………………………….(pełna nazwa) posiada lub będzie 

posiadał na moment rozpoczęcia realizacji usługi badawczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

potencjał techniczny, a także dysponuje lub będzie dysponował na moment rozpoczęcia realizacji 

usługi badawczej zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia i zapewni te zasoby na 

czas realizacji zamawianej usługi badawczej. 

Opis aktualnie posiadanych zasobów osobowych lub takich jakie będą w dyspozycji Wykonawcy w 

momencie przystąpienia do wykonania usługi badawczej: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Opis aktualnie posiadanych zasobów technicznych w dyspozycji Wykonawcy lub takich jakie będą w 

dyspozycji Wykonawcy w momencie przystąpienia do wykonania usługi badawczej: 

 

Zasób techniczny Zadanie 

  

  

 

 

……………………..……..                                                               ….……………………………..……… 

Miejscowość i data                                                                         (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 
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Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

…..............................dnia ............... 2017 r. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z 

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, 

a wykonawcą, polegające na: 

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)     posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d)     pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

 

 

…............................................................................................... 

 podpis osoby upoważnionej do składania oferty 

oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta 
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Załącznik nr 4  

 

Zamawiający: 

Castex Anna Bednarz 

ul. Fordońska 46 G 

85-719 Bydgoszcz 

 

 

DOŚWIADCZENIE JEDNOSTKI NAUKOWEJ 

 

Kryterium 2: Liczba projektów B+R z zakresu projektowania przyrządów obróbkowych, w których 

uczestniczył Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat. 

 

 

……………………………………………………….. 

(Nazwa podmiotu wykonującego usługę badawczą ) 

L.p. Tytuł projektu Okres realizacji 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 

……………………..……..                                                               ….……………………………..……… 

Miejscowość i data                                                                         (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 
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Załącznik nr 5  

 

Zamawiający: 

Castex Anna Bednarz 

ul. Fordońska 46 G 

85-719 Bydgoszcz 

 

 

DOŚWIADCZENIE JEDNOSTKI NAUKOWEJ 

(publikacje naukowe i zgłoszenia do Urzędu Patentowego, lata 2012-2016) 

 

Kryterium 3: liczba publikacji naukowych i zgłoszeń do Urzędu Patentowego zespołu badawczego za 

ostatnie 5 lat. 

 

 

……………………………………………………………… 

(Nazwa podmiotu wykonującego usługę badawczą ) 

Lp. Dane o publikacji naukowej 

1  

...  

Lp. Dane o zgłoszeniu patentowym 

1  

...  

 

 

……………………..……..                                                               ….……………………………..……… 

Miejscowość i data                                                                         (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 

 

 

 

 


