ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2016

Warszawa, 07.06.2016 r.

W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada badania przemysłowe i prace

rozwojowe nad nową terapią antynowotworową w ramach projektu PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Cellis Sp. z o.o.
ogłasza zaproszenie do składania ofert na:

Świadczenie usług rzecznika patentowego polegające na reprezentowaniu Zamawiającego,

w celu uzyskania patentu europejskiego, w USA i Japonii na wynalazek pod roboczym
tytułem „Przełomowy system komórkowy w terapii nowotworowej (1)”.
1. ZAMAWIAJĄCY
Cellis Sp. z o. o.

Ul. Generała Zajączka 28
01-510 Warszawa

NIP: 525-264-06-06

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług rzecznika patentowego polegające na reprezentowaniu Zamawiającego, w
celu uzyskania patentu europejskiego, patentu w USA i Japonii na wynalazek pod roboczym

tytułem „Przełomowy system komórkowy w terapii nowotworowej (1)”. Wykonawca usług
będzie zobowiązany do przestrzegania terminów wynikających z procedur urzędowych oraz
dokonywania niezbędnych czynności proceduralnych.

2.2 Na wyżej wymienioną usługę składają się następujące czynności:
1) Opracowanie dostosowania opisu zgłoszenia

2) Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT
3) Korespondencja dot. wyników poszukiwania

4) Złożenie wniosku o przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego

5) Korespondencja dot. wyników międzynarodowego badania wstępnego
6) Wejście w fazę regionalną przez Europejskim Urzędem Patentowym
7) Wejście w fazy krajowe w USA

8) Wejście w fazy krajowe Japonia

9) Wnoszenie opłat za utrzymywanie zgłoszenia europejskiego (3 rok ochrony)
10) Odpowiedzi na zawiadomienia EPO

11) Postępowanie prowadzące do uzyskania patentu w USA

12) Postępowanie prowadzące do uzyskania patentu w Japonii

13) Wnoszenie opłat za utrzymanie zgłoszenia europejskiego (4 rok ochrony)
14) Udzielenie patentu europejskiego i jego publikacja
15) Udzielenie patentu USA i jego publikacja

16) Udzielenie patentu Japońskiego i jego publikacja

17) Walidacja patentu europejskiego w 14 krajach europejskich (Belgia, Francja, Grecja,
Włochy, Holandia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry,
Szwecja, Turcja)

2.3 Patent musi być otrzymany najpóźniej do 31.12.2020 r. Zgłoszenie PCT musi nastąpić
najpóźniej 31.10.2016 r.

2.4. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza
możliwości przyjmowania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
2.5 Kody CPV:

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania

79100000-5 Usługi prawnicze

79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
czasowe i zgodne z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym wykonanie

zamówienia. Wykonawca musi posiadać wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny

umożliwiający wykonanie zamówienia. Oświadczenie o zgodności z warunkami udziału w
postępowaniu znajduje się w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego 3/2016.

3.2 Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany osobowo lub kapitałowo z

Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy 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:

1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

Pełnomocnika,

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w Załączniku 3 do Zapytania
ofertowego 3/2016.

3.3 Wymagania i kwalifikacje oferenta:


Oferent musi posiadać status Rzecznika Patentowego do reprezentowania przed PCT i



Oferent musi mieć udokumentowanie doświadczenie w dwóch grupach dziedzin (w

EPO/IPO.

tym posiadać w zespole osobę ze stopniem doktora w jednej z wymienionych dziedzin)

– biologicznej (biologia molekularnej lub biochemia) oraz chemicznej (farmakologia,





farmacja lub chemia).

Oferent musi mieć doświadczenie - min. 500 uzyskanych międzynarodowych patentów
w dziedzinie (bio)farmaceutyków.

Oferent musi mieć doświadczenie m.in. 5 lat w przygotowywaniu, prowadzeniu i
obronie zgłoszeń patentowych przed EPO/IPO w dziedzinie (bio)farmaceutyków.

Oferent musi mieć doświadczenie w rozwoju patent portfolio dla firm znajdujących się
na liście największych firm świata Fortune Global 500.

Oferent musi mieć doświadczenie we współpracy z firmami typu spin-off/start-up.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

4.1 Oferent powinien złożyć ofertę w języku polskim lub języku angielskim na Formularzu
ofertowym (Załącznik 1). Oferta musi być parafowana i podpisana przez należycie
umocowanego przedstawiciela Usługodawcy.

4.2 Oferta musi zostać przesłana do dnia 17 czerwca 2016 r. – do godziny 23:59

4.3. Oferta powinna zostać przesłana w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres:
a.sikora@cellis.eu

4.4 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.

4.5 Oferta powinna być ważna przez minimum 6 miesięcy od upływu terminu składania oferty
(pkt. 4.2).

4.6 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego
zaproszenia do składania ofert.
5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryteria wymagane w odniesieniu oferenta:









Posiadanie statusu Rzecznika Patentowego do reprezentowania przed PCT i EPO/IPO.

Udokumentowanie doświadczenie w dwóch grupach dziedzin (w tym stopień doktora
w jednej z wymienionych dziedzin) – biologicznej (biologia molekularnej lub
biochemia) oraz chemicznej (farmakologia, farmacja lub chemia).

Posiadanie doświadczenia w postaci minimum 500 uzyskanych patentów
międzynarodowych w dziedzinie (bio)farmaceutyków.

Posiadanie doświadczenia m.in. 5 lat w przygotowywaniu, prowadzeniu i w obronie
zgłoszeń patentowych przed EPO/IPO w dziedzinie (bio)farmaceutyków.

Posiadanie doświadczenia w rozwoju patent portfolio dla firm znajdujących się na liście
największych firm świata Fortune Global 500.

Posiadanie doświadczenie we współpracy z firmami typu spin-off/start-up

5.2 Kryteria oceny oferty:


Cena – 100 %

Kryterium „Cena” oceniane będzie w następujący sposób:
=

ż

100

W kryterium Cena Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze oferty zostanie powiadomiony przez e-mail (na adres e-mail
umieszczony na formularzu ofertowym).

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

8. DODATKOWE INFORMACJE

8.1 Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O
dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej.

8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn, a także do skończenia postępowania bez wyłonienia oferty.

8.3 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Cellis Sp. z o. o. do zawarcia
umowy.

9. KONTAKT

Anna Sikora

Cellis Sp. z o.o.

a.sikora@cellis.eu

(budynek 24, pokój 135)

(22) 59 362 77

Ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Ewentualne pytania dotyczące zapytania proszę zadawać wyłącznie drogą elektroniczną.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Wzór formularza ofertowego.

2) Oświadczenie w sprawie zgodności z warunkami udziału w postępowaniu.

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik 1 FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 3/2016

Pieczęć wykonawcy

Nazwa:_____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
Nr telefonu__________________________________________________________________
Fax ________________________________________________________________________
Osoba do kontaktów: _________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
Dane Zamawiającego:
Cellis Sp. z o. o.
ul. Generała Zajączka 28
01-510 Warszawa
NIP: 525-264-06-06
Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 3/2016 dotyczące świadczenia usług rzecznika
patentowego polegające na reprezentowaniu Zamawiającego, w celu uzyskania patentu

europejskiego, patentu w USA i Japonii na wynalazek pod roboczym tytułem „Przełomowy
system komórkowy w terapii nowotworowej (1)”, w związku z planowaną realizacją projektu,

który zakłada badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nową terapią antynowotworową
w ramach projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności

przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, składam ofertę
następującej treści:

1. Oferuje realizacje zamówienia za cenę netto _______________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________złotych)
Szczegółowa kalkulacja kosztów:
Czynności

1) Opracowanie dostosowania opisu zgłoszenia

2) Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT
3) Korespondencja dot. wyników poszukiwania

4) Złożenie wniosku o przeprowadzenie międzynarodowego
badania wstępnego

5) Korespondencja dot. wyników międzynarodowego badania
wstępnego

6) Wejście w fazę regionalną przez Europejskim Urzędem
Patentowym

7) Wejście w fazy krajowe w USA

8) Wejście w fazy krajowe Japonia

9) Wnoszenie opłat za utrzymywanie zgłoszenia europejskiego (3
rok ochrony)

10) Odpowiedzi na zawiadomienia EPO

11) Postępowanie prowadzące do uzyskania patentu w USA

12) Postępowanie prowadzące do uzyskania patentu w Japonii

13) Wnoszenie opłat za utrzymanie zgłoszenia europejskiego (4 rok
ochrony)

14) Udzielenie patentu europejskiego i jego publikacja
15) Udzielenie patentu USA i jego publikacja

16) Udzielenie patentu Japońskiego i jego publikacja

17) Walidacja patentu europejskiego w 14 krajach europejskich

(Belgia, Francja, Grecja, Włochy, Holandia, Austria, Szwajcaria,

Niemcy, Dania, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja, Turcja)
Razem

Cena netto

2. Oferent oświadcza, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

3. Oferent oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 6 miesięcy od
upływu terminu składania ofert.

4. Oferent oświadcza, że posiada potencjał i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu.
5. Oferent oświadcza, że spełnia minimalne wymagania stawiane w Zapytaniu ofertowym:


posiada w zespole osobę posiadającą status Rzecznika Patentowego do



posiada doświadczenie w następujących dziedzinach (proszę wymienić dziedziny oraz

reprezentowania przed PCT i EPO/IPO.
posiadany stopień doktora)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________








__________________________________________________________________________

posiada

doświadczenie

w

przygotowywaniu

międzynarodowych

zgłoszeń

patentowych w dziedzinie (bio)farmaceutyków (liczba uzyskanych patentów)

_____________________________________________________________________

posiada doświadczenie w przygotowywaniu, prowadzeniu i obronie zgłoszeń
patentowych przed EPO/IPO w dziedzinie (bio)farmaceutyków (w latach)

_____________________________________________________________________

posiada doświadczenie w rozwoju patent portfolio dla firm znajdujących się na liście
największych firm świata Fortune Global 500 (liczba firm) _______________________

posiada doświadczenie we współpracy z firmami typu spin-off/start-up (liczba firm)
_____________________________________________________________________

6. Oferent oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim
zawarte i nie wnosi zastrzeżeń do realizacji zamówienia zgodnie z tymi warunkami.

___________________________
Data i miejscowość

_________________________________
Podpis oferenta / osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU do zapytania ofertowego nr 3/2016
Oferent

___________________________________________________________________________
(nazwa i adres wykonawcy) oświadcza, że spełnia poniższe warunki:
1.

2.
3.

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
Dysponuje również odpowiednim potencjałem technicznym i personelem zdolnym do
wykonania zamówienia.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
w określonym czasie.

Oferent oświadcza, że zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
(art. 233 KK).

___________________________
Data i miejscowość

_________________________________
Podpis oferenta / osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli

Załącznik 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM do zapytania ofertowego nr 3/2016
______________, dn._____________
Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Ja niżej podpisany/a ____________________________________________________
oświadczam, że

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 wybory wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:

1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

___________________________
Data i miejscowość

_________________________________
Podpis oferenta / osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli

REQUEST FOR QUOTATION 3/2016

Warsaw, 07.06.2016 r.

As a part of the project concerning novel anticancer therapy, co-financed by the European
Union Funds under Sub-measure 2.3.4 Protection of industrial property, Measure 2.3 Pro-

innovation services for enterprises, Priority axis II: Support for the environment and capacity
of enterprise for R&D&I activity of the Operational Programme Smart Growth 2014 – 2020
based on competitive procedure, Cellis Sp. z o. o. request to submit price quotation for:

Providing services of patent attorney associated with the representation of Ordering Party

in order to obtain European patent, patent in USA and Japan for invention under working
title “Novel cell-based targeted cancer therapy (1)”.
2. ORDERING PARTY
Cellis Sp. z o.o. [Ltd.]

Ul. Generala Zajaczka 28
01-510 Warsaw, Poland
VAT EU: 525-264-06-06

3. DESCRIPTION OF THE ORDER:
2.1 The subject of the order is provide services of patent attorney associated with the
representation of Ordering Party in order to obtain European patent, patent in USA and Japan

for invention under working title “Novel cell-based targeted cancer therapy (1)”. Service
provider will be required to comply with the deadlines of administrative procedures and to
fulfill procedural operations.

2.2. Services include following procedural operations:

1) Preparation of the description of the patent application
2) Submission of the PCT applications

3) Correspondence concerning the results of search

4) Submission of the application of international “prior art search”

5) Correspondence concerning results of international „prior art search”
6) Enter of regional European phase via European Patent Office

7) Enter national phases in USA

8) Enter national phases in Japan

9) Payment of fees for the maintenance of European application (the third year of
protection)

10) Response to notice from European Patent Office (EPO)
11) Proceedings leading to obtaining the patent in USA

12) Proceedings leading to obtaining the patent in Japan.

13) Payment of fees for the maintenance of European application (the fourth year of
protection)

14) Obtaining European patent and its publication
15) Obtaining patent in USA and its publication

16) Obtaining patent in Japan and its publication

17) Validation of European patent in 14 european countries (Belgium, France, Greece, Italy,
Netherlands, Austria, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, United Kingdom, Hungary,
Sweden, Turkey).

2.3 Patent should be obtain up to 31.12.2020. Preparation of the PCT application should take
place no later than 31.10.2016.

2.4 It is not possible to make an offer for a part of an order.
2.5 It is not possible to make a variant offer.

2.6 CPV code: 79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing
and security

79120000: Patent and copyright consultancy services

4. CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS
3.1 Contractors participating in the proceedings must be in a business and financial situation

that ensure timely and -requirement-compliant performance of the contract. They must have
necessary expertise, experience and technical potential. The statement about fulfilling
conditions for participation in the proceedings is attached as Appendix 2 to this request for
quotation.

3.2 Excluded from the proceedings shall be those contractors who are personally or equity
related to the Ordering Party (Appendix 3).

Equity or personal relationship is understood as relations between the Ordering Party or

individuals authorized to take commitments on behalf of the Ordering Party or those acting
on behalf of the Ordering Party in order to prepare and implement the contractor selection
procedure, and the Contractor, including in particular:

1) being a partner to civil law partnership or commercial law partnership,
2) holding at least 10% of shares,

3) being a member of a supervisory or management corporate body, a holder of general
commercial power of attorney, an authorised representative,

4) being married to, being in direct consanguinity or affinity, second-degree consanguinity
or affinity of the second degree collaterally or by adoption or guardianship.

3.3 Additional conditions for participation in the proceedings:


Service provider have to be a registered patent attorney or patent agents, with the right



Service provider should have a documented background in two group of disciplines (PhD






to file an international patent application under the PCT.

degree in one of respective area) from biological sciences (biology, molecular biology or
biochemistry) and chemical sciences (pharmacology, pharmacy biology or chemistry).

Service provider should have experience in obtaining at least 500 international patents
in the (bio)pharmaceutical area.

Service provider should have experience, at least 5 years in drafting, preparing and
proceedings at the EPO/IPO in the (bio)pharmaceutical area.

Service provider should have experience in the development of patent portfolios for
companies belonging to the Fortune Global 500.

Service provider should have experience in cooperation with spin-offs and start-ups.

4. DESCRIPTION FOR PREPARING OFFERS:

4.1 Offer should be prepared in Polish or English in the bid form (Appendix 1) and signed by
authorised representative`s.

4.2 The offer must be submitted by 17.06.2016 (23:59)

4.3 Offer must be send to the e-mail address: a.sikora@cellis.eu

4.4 Offers received after the deadline will not be taken into consideration. Incomplete offer
will be rejected for formal reasons.

4.5 Offer validity period – at least 6 months (calculated from 17.06.2016).

4.6 Submitting the tender means acceptance of the conditions stated therein.
5. EVALUATION OF OFFERS:
5.1 The Ordering Party will evaluate offer based on the following criteria:
1) Criteria required for service provider:


Service provider have to be a registered patent attorney or patent agents, with the



Service provider should have documented background in two disciplines (PhD

right to file an international patent application under the PCT.

degree in respective area) from biological sciences (biology, molecular biology or
biochemistry) and chemical sciences (pharmacology, pharmacy biology or






chemistry).

Service provider should have experience in obtaining at least 500 international
patents in the (bio)pharmaceutical area.

Service provider should have experience, at least 5 years in drafting, preparing and
proceedings at the EPO/IPO in the (bio)pharmaceutical area.

Service provider should have experience in the development of patent portfolios
for companies belonging to the Fortune Global 500.

Service provider should have experience in cooperation with spin-offs and start-ups.

2) Criteria for assessing offer:


price: 100%



The maximum number of points: 100

5.2 Method of assessment:


Number of points will be calculated on the basis of:
=

ℎ

100

5.3 In the course of examination and evaluation of offers the Ordering Party may require
Contractors to present explanations concerning content of submitted bids.

6. INFORMATION ABOUT THE SELECTION OF BEST OFFER

All Contractors will be notified by e-mail (to e-mail address indicated in the bid form)
about selecting offer.

7.
8.

CHANGES IN THE CONTRACT
All modification of contract should be written.

ADDITIONAL INFORMATION
8.1 The Ordering Party reserves the right to change the content of this request.
Information about changes will be published on the website of Ordering Party.

8.2. The Ordering Party reserves the right to cancel this procedure without providing
reasons, and also to complete the procedure without choosing the winning tender.

8.3 This request for quotation undertakes no obligations of Cellis Sp. z o. o. [Ltd.] to make
a contract.
9.

CONTACT PERSON
Anna Sikora

(22) 59 362 77

a.sikora@cellis.eu

Cellis Sp. z o. o.

Ul. Nowoursynowska 159

(building 24, room no. 135)
02-776 Warsaw, Poland

Any question about request for quotation may be submitted via e-mail.

Appendices




Appendix 1 Bid form

Appendix 2 Statement on the compliance with conditions for participation in the
proceedings

Appendix 3 Statement concerning personal / capital connections between the
Service Provider and the Ordering Party

Appendix 1 BID FORM for request for quotation no. 3/2016

Stamp of service provider

Name______________________________________________________________________
Address ____________________________________________________________________
Phone no. __________________________________________________________________
Fax ________________________________________________________________________
Contact person: ______________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
To:
Cellis Sp. z o. o. [Ltd.]
Generala Zajaczka 28
01-510 Warsaw, Poland
VAT EU: 525-264-06-06

According to the Request for quotation no. 3/2016 concerning providing services of patent
attorney associated with the representation of Ordering Party in order to obtain European

patent, patent in USA and Japan for invention under working title “Novel cell-based targeted
cancer therapy (1)” as a part of the project concerning novel anticancer therapy, co-financed

by the European Union Funds under Sub-measure 2.3.4 Protection of industrial property,
Measure 2.3 Pro-innovation services for enterprises, Priority axis II: Support for the

environment and capacity of enterprise for R&D&I activity of the Operational Programme
Smart Growth 2014 – 2020 I submit tender:
1.

I offer the net price of complete service ______________________________________

Proceedings

1) Preparation of the description of the patent application
2) Submission of the PCT applications

3) Correspondence concerning the results of search

4) Submission of the application of international “prior art search”

5) Correspondence concerning results of international „prior art search”

Net price

6) Enter of regional European phase via European Patent Office
7) Enter national phases in USA

8) Enter national phases in Japan

9) Payment of fees for the maintenance of European application (the
third year of protection)

10) Response to notice from European Patent Office (EPO)
11) Proceedings leading to obtaining the patent in USA

12) Proceedings leading to obtaining the patent in Japan.

13) Payment of fees for the maintenance of European application (the
fourth year of protection)

14) Obtaining european patent and its publication
15) Obtaining patent in USA and its publication

16) Obtaining patent in Japan and its publication

17) Validation of european patent in 14 european countries (Belgium,
France, Greece, Italy, Netherlands, Austria, Switzerland, Germany,
Denmark, Spain, United Kingdom, Hungary, Sweden, Turkey).
2.

Service provider declare, that the pricing offer includes all cost related to execution of the

3.

Service provider declare, that the offer will be valid for 6 months.

4.
5.



order.

Service provider declare, that I have necessary expertise and experience.

Service provider declare, that I meet the condition for participation in the proceedings:

Have in team person, who is registered patent attorney or patent agents and I have the
right to file an international patent application under the PCT I EPO/IPO.
Have

experience

in

(please

specify

fields

and

obtained

PhD

degree):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

Have experience in international patenting in the (bio)pharmaceutical area – please
specify number of patents:

________________________________________________________________________



Have experience with drafting, preparing and proceedings at the EPO /IPO in the
(bio)pharmaceutical area– please specify number of years:

________________________________________________________________________




Have experience in the development of patent portfolios for companies belonging to the
Fortune Global 500 – please specify number of company:

________________________________________________________________________

Have experience in cooperation with spin-offs and start-ups – please specify number of
company:________________________________________________________________

6. Service provider declare, that is familiar with Request for quotation, accept the conditions
stated therein.

___________________________
Place and date

_________________________________
Signature of the Contractor/
Person authorized to act on behalf of the
Contractor

Appendix 2 STATEMENT ON THE COMPLIANCE WITH CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN
THE PROCEEDINGS for request for quotation no. 3/2016
According to request for quotation no. 3/2016
_____________________________________________________ (name of service provider)
1.

2.
3.

Service provider declare that they have the necessary qualifications to carry out the
describe activity. They also have the appropriate technical potential and personnel
capable of performing the contract.

Service provider declare that is in stable economic and financial situation, which assures
proper execution of the project in the declared time.

Service provider declare that the data contained in the offer are the true and adequate.

___________________________
Place and date

_________________________________
Signature of the Contractor/
Person authorized to act on behalf of the
Contractor

Appendix 3 STATEMENT CONCERNING PERSONAL / CAPITAL CONNECTIONS BETWEEN THE
SERVICE PROVIDER AND THE ORDERING PARTY for request for quotation no. 3/2016

Service Provider
__________________

(Place) ______________, (date)__________

__________________
__________________
Statement concerning personal / capital connections between the Service Provider and the
Ordering Party
I, undersigned _____________________________________ declare, that:
The Service Provider has not any personal or capital connections with the Ordering Party.

Personal / capital connections between the Service Provider and the Ordering Party (or any
person authorized to take on commitments or any person responsible for the preparation and
the execution of the process of selecting the contractor) are in particular:
a) participation in the company, in a civil or limited partnership.
b) holding at least 10% shares or interests.

c) serving a function of a member of the supervisory organ, a member of the
management organ or proxy.

d) having the family ties, such as by marriage, by lineage at first or second degree, by
adoption, guardianship or custody.

___________________________
Place and date

_________________________________
Signature of the Contractor/
Person authorized to act on behalf of the
Contractor

