
1 
 

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania „Strategia komercjalizacji i ochrony własności 

przemysłowej spółki portfelowej Fundusz 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 

(30-063) przy ul. Oleandry 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616709, posiadającą NIP: 6762507137. i posługującą się 

REGON: 364409721, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, reprezentowaną przez 

Tomasz Kaniowski – Prezes Zarządu 

Mariusz Borowiec – Członek Zarządu 

2.  Ogólne informacje o Zamówieniu 

a. Zamawiający rozważa dokonanie inwestycji kapitałowej jako współzałożyciel nowej spółki 

celowej (dalej: „Spółka”) wspólnie z osobami fizycznymi (dalej: „Pomysłodawcy”).  

b. Pomysłodawcy dysponują prawami do własności przemysłowej, w szczególności do 

zgłoszenia patentowego do UPRP w sprawie wynalazku w dziedzinie opakowań - 

pojemnika z wewnętrznym systemem dozowania (dalej: „Wynalazek”). Przed zgłoszeniem 

wniosku do UPRP w kwietniu 2017 roku za pośrednictwem jednej z kancelarii rzeczoznawców 

patentowych, zostało dokonane przez tę samą kancelarię badanie stanu techniki 

w dziedzinach dotyczących Wynalazku.  

Główny wniosek z badania stanu techniki brzmiał następująco: „W wyniku badania 

stwierdzono 301 rodzin dokumentów patentowych, dotyczących różnego rodzaju 

pojemników z wewnętrznym systemem dozowania (…). Wybrano i omówiono 9 

dokumentów, ujawniających rozwiązania, które mogą być uznane za najbardziej zbliżone do 

rozwiązania stanowiącego przedmiot badania (…). Wskazane dokumenty nie ujawniają 

rozwiązania o cechach identycznych z cechami badanego rozwiązania pojemnika 

z wewnętrznym systemem dozowania (…).” 

c. Według informacji uzyskanych od Pomysłodawców, Zamawiający zakłada, że główne 

komercyjne zastosowania Wynalazku mogą mieć miejsce w przemyśle spożywczym, 

w szczególności w sektorze napojów bezalkoholowych, piwa i mieszanek alkoholowych, 

jednak prawdopodobne jest także komercyjne wykorzystanie Wynalazku w innych 

dziedzinach, takich jak przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, chemia gospodarcza, 

wytwarzanie środków ochrony roślin oraz przemysł obronny.  
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3. Specyfikacja przedmiotu oferty, 

Przedmiotem oferty jest opracowanie w formie memorandum zawierające następujące 

ustalenia i rekomendacje: 

1. Potwierdzenie zakresu praw własności intelektualnej należących do Pomysłodawców. 

2. Określenie możliwości wniesienia tych praw do nowej spółki celowej oraz rekomendacje 

dotyczące sposobu przeniesienia praw własności intelektualnej na spółkę celową. 

3. Rekomendacja strategii komercjalizacji oraz ochrony praw własności intelektualnej przez 

spółkę celową z uwzględnieniem jej celów gospodarczych. 

a) Celem spółki jest ekspansja globalna (sprzedaż licencji na korzystanie z chronionego 

rozwiązania). 

Opracowana rekomendacja powinna wskazywać działania jakie powinna  zrealizować 

spółka celowa aby chronić posiadane i wytwarzane IPRs oraz maksymalizować 

możliwe przyszłe przychody z opłat licencyjnych; 

b) Opracowana rekomendacja powinna dodatkowo określać: 

- terminarz („linię czasu”) rozpoczynania negocjacji licencyjnych z uwzględnieniem 

postępu w uzyskiwaniu ochrony patentowej w Polsce i kolejnych jurysdykcjach oraz 

informacji odnośnie terminów określających istotne w zakresie strategii 

komercjalizacji oraz ochrony IP kamienie milowe spółki celowej. 

- typów oraz pożądanej liczby umów licencyjnych zawieranych przez przyszła Spółkę 

(w tym dopuszczalny zakres wyłączności terytorialnej i/lub branżowej, 

dopuszczalność sublicencjonowania),  

4. Rekomendacje winny być uzupełnione informacjami o: 

- zwyczajowych metodach wyceny komercjalizowanych technologii, 

- typowej konstrukcji opłat licencyjnych 

- typowych zapisach umów licencyjnych, mogących mieć zastosowanie do 

komercjalizacji Wynalazku.  

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 29 czerwca 2017 .  

4. Termin realizacji Zamówienia i budżet przeznaczony na jego finansowanie przez Zamawiającego 

a. Zamawiający oczekuje wykonania Zamówienia w ciągu 15 dni roboczych licząc od 

następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy w sprawie wykonania Zamówienia. 

b. Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia budżet w wysokości  30.000 (słownie: 

trzydzieści tysięcy) złotych netto. 

5. Specyfikacja dokumentacji, którą oferent powinien dołączyć do oferty  

a. Zamawiający przyjmuje oferty na wykonanie Zamówienia w terminie do 30 czerwca 2017 r. 

godz. 20.00. Oferta powinna być złożona w formie pliku pdf na adres 

biuro@augereventure.pl . 
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b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w każdym czasie z Zamówienia bez 

 dokonania wyboru oferty. 

c. 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. 

d. Oferent zobowiązany jest podać cenę wykonania przedmiotu Zamówienia (netto w 

złotych), nie większą jednak niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego w budżecie.  


