Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due
diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności
intelektualnej i własności przemysłowej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund

Niniejszym Fundusz Augere Health Food Fund (dalej: „Zamawiający”) zaprasza adresata (dalej:
„Oferent”) do wzięcia udziału w procesie składania ofert na wykonanie opracowania doradczego
(dalej: „Zamówienie”) w zakresie, na warunkach i w sposób określony poniżej.
1.

Informacja o Zamawiającym
Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod
adresem: al. 3 maja nr 9, 30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000616709, posiadająca numery REGON: 364409721 i NIP: 6762507137 oraz
kapitał zakładowy w wysokości: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100
złotych), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, reprezentowana przez:
Pana Tomasza Kaniowskiego – Prezesa Zarządu,
Pana Mariusza Borowca – Członka Zarządu.

2.

Ogólne informacje o Zamówieniu
a.
Zamawiający rozważa dokonanie inwestycji kapitałowej poprzez utworzenie nowej spółki
celowej (dalej: „Spółka”) wspólnie z osobami fizycznymi (dalej: „Pomysłodawcy”).
b.
Pomysłodawcy przeprowadzili prace dotyczące opracowania i wprowadzenia na rynek
innowacyjnego nawozu mineralno-organicznego na bazie pomiotu kurzego (dalej:
„Potencjalny produkt”).
c.
W procesie dalszej oceny Potencjalnego produktu, poprzedzającej dokonanie inwestycji
kapitałowej w Spółkę, konieczne jest zbadanie przysługujących Pomysłodawcom praw
własności intelektualnej i własności przemysłowej dotyczących Potencjalnego produktu
i metod jego otrzymywania, w tym prawa Pomysłodawców do dokonania ewentualnych
skutecznych zgłoszeń patentowych dotyczących Potencjalnego produktu lub sposobu jego
wytwarzania.
d.
Według informacji uzyskanych od Pomysłodawców, Zamawiający zakłada, że główne
komercyjne zastosowanie Potencjalnego produktu może mieć miejsce w przemyśle
rolniczym, w szczególności w sektorze nawozów.

3.

Specyfikacja przedmiotu oferty
Przedmiotem oferty jest przygotowanie opracowania w formie adekwatnej do przedmiotu
Zamówienia zawierającego następujące ustalenia i rekomendacje:
1.
2.
3.

Przeprowadzenie badania due dilligence aktywów wnoszonych do Spółki przez
Pomysłodawców.
Zbadanie zakresu praw własności intelektualnej należących do Pomysłodawców.
Określenie możliwości wniesienia tych praw do Spółki oraz rekomendacje dotyczące
sposobu przeniesienia praw własności intelektualnej na Spółkę.
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4.

Rekomendacja strategii komercjalizacji oraz ochrony praw własności intelektualnej przez
Spółkę z uwzględnieniem jej celów gospodarczych.

Zamówienie realizowane będzie przy pełnej współpracy Pomysłodawców.
Oferent ma możliwość zadawania pytań dotyczących Zamówienia droga mailową na adres
mailowy: biuro@augereventure.pl w terminie nie późniejszym niż 27 października 2017.
4.

Termin realizacji Zamówienia i budżet przeznaczony na jego finansowanie przez
Zamawiającego
1)

2)

5.

Zamawiający oczekuje wykonania Zamówienia w ciągu 15 dni roboczych licząc od
następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy w sprawie wykonania
Zamówienia.
Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia budżet w wysokości 25.000
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych netto.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent powinien dołączyć do oferty
1)

2)
3)

4)

Zamawiający przyjmuje oferty na wykonanie Zamówienia w terminie do 30 października
2017 r. godz. 20:00. Oferta powinna być złożona w formie pliku pdf na adres
biuro@augereventure.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w każdym czasie z Zamówienia bez
dokonania wyboru oferty.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o doświadczeniu jego
przedsiębiorstwa w zakresie objętych Zamówieniem (np. mierzonym liczbą
zrealizowanych projektów tego typu, referencjami od klientów, itp.) oraz o doświadczeniu
zawodowym członków zespołu mającego realizować przedmiot Zamówienia.
Oferent zobowiązany jest podać cenę wykonania przedmiotu Zamówienia w formie kwoty
netto PLN, nie większą jednak niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego w budżecie.
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