ZAPROSZENIE Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 NR 9/2019 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA
TECHNOLOGIE
NAZWA I SIEDZIBA OGŁASZAJĄCEGO
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
PRZEDMIOT OGŁOSZENIA

Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością
intelektualną i procesami komercjalizacji
OPIS TECHNOLOGII
Przedmiotem zaproszenia jest oprogramowanie służące do operacyjnego zarządzania prawami własności intelektualnej oraz
procesami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych obsługiwanych przez centra transferu technologii
uczelni wyższych (ctt). Oprogramowanie może być wykorzystywane do ewidencji, archiwizacji, analizy i raportowania
danych jakościowych i finansowych w oparciu o moduły bazodanowe w obszarze zarządzania operacyjnego (własność
intelektualna i procesy komercjalizacji) w działalności ctt. Dane mają charakter danych jakościowych, w tym osobowych, i
finansowych o różnym stopniu poufności. Oprogramowanie jest uniwersalną aplikacją opartą na przejrzystym interfejsie,
pozwalającym na intuicyjną pracę użytkowników.
Najważniejsze funkcjonalności z punktu widzenia ctt:
• ewidencja procesu komercjalizacji,
• źródła finansowania produktów/technologii i prowadzonych projektów,
• ewidencja procesu ochrony własności intelektualnej,
• podział praw,
• monitoring przychodów i kosztów,
• generowanie pism,
• monitorowanie terminów związanych z procesem komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej,
• monitoring budżetu,
• elastyczne generowanie raportów i statystyk,
• dostęp on-line 24h.
Najważniejsze zalety:
• dostęp do aktualnych danych procesów komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej,
• konsolidacja danych w jednym miejscu,
• oszczędność czasu obsługi procesów,
• bezpieczeństwo danych na serwerze uczelni,
• możliwość elastycznej adaptacji aplikacji do indywidualnych procedur,
• oprogramowanie zaprojektowane procesowo,
• bogate opcje raportowania.
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STAN OCHRONY PRAWNEJ TECHNOLOGII
Na technologię składa się program komputerowy.
Technologia stanowi w 100% przedmiot praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który jest uprawniony do
przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów.

Rezultat powstał w projekcie nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów
komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką
i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII
Link aktywacyjny do oprogramowania
FORMY KOMERCJALIZACJI
Licencja niewyłączna
WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH
Wysokość opłat licencyjnych określona według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości
potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania.
WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert na nabycie licencji.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo
przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu
związania ofertą.
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
wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub 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 formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych
kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia
licencji na technologie 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 jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa
obowiązującymi uczelnie wyższe 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
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Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej
doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne
związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i
sposobu składania oferty.
DANE KONTAKTOWE
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl
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