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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  

 

W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 
Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne 
Numer umowy: UG-PMT/0112/1N/2018-USA 
 

firma LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza, że poszukuje wykonawcy poniższej usługi: 

 1. Przedmiot zamówienia: 

a. doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą – w 

szczególności na rynek USA  

b. dostosowanie regulaminów serwisu do prawa USA 

c. przygotowanie projektów umów i ochrony znaku towarowego - rynek USA 

d. opisy techniczne dostosowane na rynek USA  

2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 

Do pkt. a – uwarunkowania prawne ochrony własności  intelektualnej w USA, 

rekomendowane działania dla spółki, analiza stanu prawnego, analiza konkurencji, 

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie 

ochrony prawnej znaku towarowego na terenie USA 

Do pkt. b -  dostosowanie istniejących regulaminów portalu i aplikacji do przepisów 

prawnych w USA 

Do pkt. c  – przygotowanie min. 5 wzorów umów z uwzględnieniem specyfiki 

działalności firmy i rynku USA w zależności od typu partnera biznesowego 

Do pkt. d – dokumentacja techniczne, w tym:  specyfikacja baz danych książek, 

filmów, lokacji miejsc turystycznych, opisy techniczne i funkcjonalne aplikacji 

mobilnej i wersji webowej portalu, specyfikacja API dla partnerów 

3. Planowany termin realizacji:  do 30 kwietnia 2019 



4. Warunki udziału w postępowaniu: 

- doradztwo w siedzibie firmy LITERACKA SP. Z O.O 

5. Sposoby składania ofert:  

- osobiście w siedzibie firmy: LITERACKA SP. Z O.O., Ul. Władysława Trylińskiego 14/16, 10-

683 Olsztyn  

- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: LITERACKA SP. Z O.O., Ul. Władysława 

Trylińskiego 14/16, 10-683 Olsztyn  

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: m.sieniewicz@literacka.com.pl 

5. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 04.02.2018r. 

6. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.  

7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:  

• Ceny zamówienia (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej 

gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%  

Zostanie wybrany oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
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