
 

 

 

 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań 
tel. 61 846 62 63 

e-mail: ciitt@up.poznan.pl 
www.ciitt.up.poznan.pl 
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Załącznik nr 1 – Kryteria oceny ofert do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2018 r. dotyczącego kompleksowego 

przygotowania publikacji (recenzja, skład i łamanie), opracowania graficznego i zaprojektowania layoutu oraz wydruku 

książki pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne”, przygotowanej w ramach projektu o 

numerze 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania 

innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką finansowanego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG. 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można osiągnąć, wynosi 100. 

 

Kryterium  1 – cena brutto za wykonanie zamówienia – C 

Liczba punktów za Kryterium 1 będzie obliczona według wzoru: 

 

                          cena najtańszej oferty brutto  

C = ---------------------------------------------------------------- x 100 punktów x 50% 

                            cena badanej oferty brutto  

 

Kryterium 2 – kwalifikacje i doświadczenie osoby recenzenta – D  

 

Punkty Zamawiający przyzna wg poniżej opisanych zasad: 

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień/tytuł 

naukowy w dziedzinie nauk prawnych) bez publikacji naukowych/popularnonaukowych 

w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej przez uczelnie wyższe  - 0 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień/tytuł 

naukowy w dziedzinie nauk prawnych) z co najmniej 1 publikacją 

naukową/popularnonaukową w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej 

przez uczelnie wyższe  - 10 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień/tytuł 

naukowy w dziedzinie nauk prawnych) z co najmniej 2 publikacjami 

naukowymi/popularnonaukowymi w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe  - 15 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) z co najmniej 3 publikacjami 
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naukowymi/popularnonaukowymi w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe  - 20 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 

prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego bez publikacji 

naukowych/popularnonaukowych w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe i bez doświadczenia w zakresie obsługi prawnej 

procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez uczelnie wyższe - 0 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 

prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego bez publikacji 

naukowych/popularnonaukowych w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe, posiadającego co najmniej 1-roczne doświadczenie w 

zakresie obsługi prawnej procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez 

uczelnie wyższe - 10 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 

prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego bez publikacji 

naukowych/popularnonaukowych w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w 

zakresie obsługi prawnej procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez 

uczelnie wyższe - 15 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 

prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego bez publikacji 

naukowych/popularnonaukowych w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

zakresie obsługi prawnej procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez 

uczelnie wyższe - 20 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 
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prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego z co najmniej 1 publikacją 

naukową/popularnonaukową w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej 

przez uczelnie wyższe i co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w zakresie obsługi 

prawnej procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez uczelnie wyższe - 

30 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 

prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego z co najmniej 2 publikacjami 

naukowymi/popularnonaukowymi w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe i co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie 

obsługi prawnej procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez uczelnie 

wyższe - 40 pkt  

- za recenzenta posiadającego tytuł zawodowy magistra prawa (lub inny stopień albo 

tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych) i jednocześnie tytuł zawodowy radcy 

prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego z co najmniej 3 publikacjami 

naukowymi/popularnonaukowymi w zakresie komercjalizacji wyników działalności 

naukowej przez uczelnie wyższe i co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie 

obsługi prawnej procesów komercjalizacji bezpośredniej prowadzonych przez uczelnie 

wyższe - 50 pkt  

 

Na potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia osoby recenzenta Zamawiający wymaga 

oświadczenia Wykonawcy zgodnie z pkt 8 formularza ofertowego. 

 

Liczba punktów ogółem = (C) punkty za cenę + (D) punkty za osobę recenzenta 

 

Suma punktów uzyskanych za dwa kryteria stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. 

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 

 

 

 


