ZAPROSZENIE Z DNIA 12 CZERWCA 2020 ROKU DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA
TECHNOLOGIĘ/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII
NAZWA I SIEDZIBA OGŁASZAJĄCEGO
PLANTINOVA SP. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60‐630 Poznań
PRZEDMIOT OGŁOSZENIA
„Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego”

OPIS TECHNOLOGII
Przedmiotem wynalazku jest produkt spożywczy oraz jego sposób wytwarzania. „Masełko lniane” to miks
tłuszczowy składający się z tłuszczu mlecznego (masło) oraz tłuszczu roślinnego (zimnotłoczonego oleju
lnianego).
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGII
Poziom gotowości technologicznej – technologia gotowa do wdrożenia.
STAN OCHRONY PRAWNEJ TECHNOLOGII
Na technologię składają się:
1. Patent uzyskany w UPRP nr P.216523 z dnia 11.06.2014, tytuł: Masełko lniane i sposób wytwarzania
masełka lnianego.
2. Nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza techniczna stanowiąca
tajemnicę Ogłaszającego.

FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII
Dokumentacja technologiczna zawierająca:
Dokumentacja patentowa zgodnie z patentem UPRP nr P.216523 z dnia 11.06.2014, tytuł: Masełko lniane
i sposób wytwarzania masełka lnianego.
FORMY KOMERCJALIZACJI
1. Licencja ‐ licencja wyłączna lub licencja niewyłączna uwzględniająca opłatę wstępną i opłaty okresowe
wyrażone % od przychodów netto ze zbycia:
 produktów gotowych wytwarzanych jedynie w oparciu o technologię, i/lub
 produktów gotowych wytwarzanych częściowo z zastosowaniem technologii, i/lub
 półproduktów wytwarzanych częściowo z zastosowaniem technologii,

obejmująca okres wdrożenia i przemysłowego zastosowania technologii.
2. Nabycie praw do technologii.
WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert ‐ do dnia 19 czerwca 2020 roku godzina 12.00. Ogłaszający zastrzega sobie prawo
przedłużenia terminu składania ofert o kolejne 7 dni.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie
prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą o kolejne 45 dni.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi oferentami w okresie składania ofert
celem:
a. wyjaśnienia kwestii merytorycznych,
b. doprecyzowania założeń techniczno‐ekonomicznych,
c. przedstawienia modeli współpracy w zakresie prac wdrożeniowych po nabyciu licencji,
d. określenia możliwości współpracy licencjodawcy w dalszych pracach rozwojowych oraz współpraca w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wdrożenie technologii,
e. omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania
ofertą.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych
negocjacjach potwierdzonych pisemnym protokołem z negocjacji.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w terminie dnia 19 czerwca 2020 roku do
godz. 1200 w formie elektronicznej na adres e‐mail podany w danych kontaktowych. Ogłaszający przekaże
zainteresowanym odpowiedzi na pytania najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić
od zbycia licencji na technologię lub zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega
odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i
przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej lub zawarcie umowy zbycia praw do technologii jest uwarunkowane spełnieniem
wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi instytuty badawcze w zakresie
rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem
i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie
odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna być podpisana
przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta (należy załączyć aktualny dokument uprawniający

przedstawiciela do reprezentacji). Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres
PLANTINOVA SP. z o.o., ul. Wojska Polskiego 71b, 60‐630 Poznań lub w formie elektronicznej na adres
biuro@plantinova.pl . W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany doręczyć
w terminie 7 dni ofertę w formie pisemnej na adres biuro@plantinova.pl – pod rygorem jej odrzucenia.
DANE KONTAKTOWE
PLANTINOVA SP. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60‐630 Poznań
Tel. 606470679
biuro@plantinova.pl

Na oryginale właściwy podpis

