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Usługa w ramach realizacji projektu rozwojowego O ROB 0014 01 pt.: „Nowoczesne ochrony 
osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

Ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3 

90-505 Łódź 

Tel. centr.: +48 42 637-37-10 

Tel. sekretariat: +48 42 637-37-63 

Fax: +48 42 636-92-26 

Email: itb@moratex.eu 

 

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia wyceny know-how wraz z odpowiednio 
przynależnymi prawami własności przemysłowej dla: 

„Dokumentacji techniczno- technologicznej dla ubrania specjalnego do działań ratowniczo- 
gaśniczych w przestrzeni otwartej” 

„Dokumentacji techniczno- technologicznej dla ubrania specjalnego nowej generacji o 
maksymalnie ograniczonej masie (USNG)” 

„Dokumentacji techniczno- technologicznej hełmu strażackiego” 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 16.08.2018 

Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się datę przekazania dokumentacji wyceny projektu,  
w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

SKŁADANIE OFERT: 

Oferta musi zawierać: 

 Cenę netto i brutto wykonania usługi 
 Termin wykonania wyceny 
 Potwierdzenie przeprowadzenia przez Wykonawcę wyceny dla co najmniej 3 technologii 
 Informację jaką metodą będzie przeprowadzana wycena (dochodową, rynkową, kosztową) 
 Informacje o zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny wybraną przez 

siebie metodą 

Oferty prosimy składać do dnia 06.07.2018 roku korespondencyjnie lub bezpośrednio w siedzibie 
Instytutu, w kopercie z dopiskiem:  
Oferta na usługę przeprowadzenia wyceny know-how wraz z odpowiednio przynależnymi prawami 
własności przemysłowej  dla: 

- „Dokumentacji techniczno- technologicznej dla ubrania specjalnego do działań ratowniczo- 
gaśniczych w przestrzeni otwartej” 



- „Dokumentacji techniczno- technologicznej dla ubrania specjalnego nowej generacji o maksymalnie 
ograniczonej masie (USNG)” 

- „Dokumentacji techniczno- technologicznej hełmu strażackiego” 

 

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena usługi. 

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji usługi będzie zobowiązany do przechowywania 
dokumentacji przez okres 5 lat po zakończeniu projektu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

W sprawach proceduralnych: 

Anna Niewiadoma – aniewiadoma@moratex.eu 

 

W sprawach merytorycznych: 

Marta Baczyńska – mbaczynska@moratex.eu 

 

POZOSTAŁE IFORMACJE: 

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zmawiającego do akceptacji oferty,  
w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień 
czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

Dane zbierane są dla potrzeb ofertowania oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,  
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych 
ofertowań. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w 
Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod 
e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem Ochrony Danych jest 
Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu 
lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do 
zrealizowania celu. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby 
przyszłych ofertowań prosimy o zamieszczenie takiej informacji w ofercie. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek 
uczestnictwa w ofertowaniu.  

 

 


