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MICROSYSTEM Sp. z o.o.; 81-730 SOPOT ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9; tel. +48 585510972, +48 585503259; fax. 
+48 585517842; e-mail: biuro@microsystem.com.pl; www.microsystem.com.pl; konto bankowe: PKO BP S.A. 
II O/Gdańsk 76 1020 1811 0000 0802 0014 5573; NIP: 5850001980; REGON: 001140909 KRS: 0000044505 wydany 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 
Spółki 150.000 PLN 

Sopot, 04.04.2018 

Microsystem Sp. z o.o., działając jako Lider konsorcjum naukowego i realizując wspólnie z Politechniką 

Gdańską oraz PKO Bank Polski S.A. projekt pt. „Multimodalny biometryczny system weryfikacji 

tożsamości klienta bankowego”, (akronim „Ident”) współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju z programu „Program Badań Stosowanych”, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

cenowej na wykonanie usługi wyceny technologii, wyceny wartości rynkowej licencji (w tym wyceny 

rynkowego poziomu opłat licencyjnych) i potencjału rynkowego dotyczących technologii 

biometrycznej weryfikacji tożsamości klienta bankowego, składającej się w szczególności z rozwiązań 

objętych następującymi sześcioma zgłoszeniami patentowymi: 

1. Sposób i układ do weryfikacji tożsamości użytkownika w systemach informatycznych, 

zwłaszcza w systemach bankowych - zgłoszenie patentowe nr P.416349,  

2. Układ identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, zwłaszcza klienta bankowego – zgłoszenie 

patentowe nr P.416268,  

3. Sposób i układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji jego autentyczności- 

zgłoszenie patentowe nr P.415448, 

4. Sposób i układ do bezkontaktowego składania podpisu i weryfikacji jego autentyczności – 

zgłoszenie patentowe nr P.415447,  

5. Elektroniczny pisak, zwłaszcza do ekranów dotykowych, pojemnościowych – zgłoszenie 

patentowe nr W.124706,  

6. Układ do składania podpisu odręcznego i weryfikacji jego autentyczności – zgłoszenie 

patentowe nr EP.15460080,  

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

MICROSYSTEM Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9, kod pocztowy 81-
730, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044505, 
numer identyfikacyjny NIP: 585-000-19-80, kapitał zakładowy w wysokości 150 000,00 złotych, 
działający w imieniu i na rzecz członków konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą także 
Politechnika Gdańska oraz PKO Bank Polski S.A. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługa wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego wyceny technologii biometrycznej 
weryfikacji klienta bankowego, na którą składają się w szczególności rozwiązania objęte 6 w/w 
zgłoszeniami patentowymi. Zakres prac w odniesieniu do powyższych rozwiązań powinien obejmować 
w szczególności: 

1. Przeprowadzenie ewentualnych analiz wstępnych, w zakresie, który okaże się niezbędny do 

dookreślenia rozwiązań będących przedmiotem wyceny; 

1. Dobór szczegółowej metody wyceny prowadzącej do ustalenia jego wartości rynkowej, w 

szczególności w sposób zapewniający nieprzenoszenie korzyści w rozumieniu przepisów o 

pomocy publicznej na nabywcę/licencjobiorcę; 

2. Pozyskanie stosownych danych rynkowych i dokonanie wyceny; 

http://www.microsystem.com.pl/
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3. Opracowanie pisemnego raportu zawierającego przynajmniej następujące elementy: 

podstawa, cel i cechy wyceny, opis przedmiotu wyceny, dobór metod wyceny i źródeł 

informacji (wraz z uzasadnieniem), wyniki wyceny oraz stosowne wyliczenia, ewentualne 

załączniki zawierające istotne dane użyte w procesie wyceny. 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres usługi: 

1. Analiza rynku/rynków dla rozwiązań będących przedmiotem zgłoszeń patentowych: 

 Analiza marketingowa: popyt, podaż, cena, konkurencja, przewagi konkurencyjne 

 Sektorowa analiza biznesowa 

 Analiza potencjału rynku wraz z prognozami ilościowymi 

 

2. Wycena rozwiązań, objętych 6 zgłoszeniami patentowymi 

 Analiza wpływów czynników gospodarczych i prawnych na przedmiot wyceny. 

 Wybór metodologii wyceny z uzasadnieniem. W szczególności, metoda wyceny powinna brać 

pod uwagę praktykę Komisji Europejskiej w przedmiocie ustalania rynkowej wartości praw 

własności intelektualnej na potrzeby analiz związanych z występowaniem pomocy publicznej 

– tak, aby zapewnić nieprzenoszenie korzyści w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej na 

nabywcę tych praw. 

 Przeprowadzenie procesu wyceny 

 Przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu danych, wyliczeń i wyników wyceny dla danego 

rozwiązania 

 

3. Wycena licencji 

 Analiza scenariusza udzielenia licencji wyłącznej 

 Prognozy strumieni przyszłych wpływów i wydatków, w szczególności określenie rynkowego 

poziomu opłat licencyjnych w wybranym wariancie (np. procent od każdego sprzedanego 

urządzenia), w sposób zapewniający nieprzenoszenie korzyści w rozumieniu przepisów o 

pomocy publicznej na licencjobiorcę. Poziom opłat licencyjnych powinien uwzględniać rozbicie 

ich na poszczególnych uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej do rozwiązań (w 

tym zaproponowanie wariantów udziałów w prawach do własności intelektualnej).  

 

4. Sporządzenie raportu końcowego z wnioskami i rekomendacjami. 

 Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych analiz, strategii i wyceny. 

Świadczone usługi obejmować będą w szczególności wykonanie wyceny wartości rynkowej przedmiotu 

zapytania ze wskazaniem wartości rynkowej jego elementów składowych (objętych poszczególnymi 

zgłoszeniami patentowymi), w sposób opisany powyżej, (raport z wyceny w formie papierowej 3 

egzemplarze i elektronicznej) – wycena wartości rynkowej, dla następujących wariantów 

komercjalizacji: udzielenie licencji wyłącznej, sprzedaż praw własności do technologii. 

Po podpisaniu umowy na usługę z zapisami dotyczącymi zachowania poufności, Wykonawcy zostaną 

udostępnione następujące dokumenty/zasoby: 

A. opis i dokumentacja zgłoszenia patentowego, 

B. konsultacje ze strony twórców technologii. 

4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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1) Miejsce świadczenia usługi: wg potrzeb Wykonawcy. W razie potrzeby konsultacji z twórcami 

technologii również siedziba Zamawiającego. 

2) Wymagany termin realizacji usługi: do 09.05.2017 r. 

5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY: 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po protokolarnym odbiorze przedmiotu 

zlecenia. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca: 

o Dysponuje personelem, który w swoim dorobku (w ciągu ostatnich 5 lat licząc do dnia 

składania ofert) posiada doświadczenie w realizacji zamówień (usług) polegających na 

wycenie technologii i wycenie wartości niematerialnych i prawnych szkół wyższych, 

instytutów naukowo-badawczych lub przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych o 

wartości zamówienia nie niższej niż 10.000 zł netto za jedno opracowanie (usługę), 

o Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat licząc do dnia składania ofert minimum 1 ekspertyzę 

(usługę) z zakresu wyceny technologii w dziedzinie innowacji w sektorze bankowym 

(fintech) i minimum 1 ekspertyzę (usługę) z zakresu wyceny technologii w dziedzinie 

konstrukcji elektroniki, 

o Złoży w ofercie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych usług 

(rekomendacje, listy polecające) 

o Złoży w ofercie wykaz osób i ich doświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego) do niniejszego zapytania ofertowego, 

 Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 Wykonawca musi złożyć w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

 W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca musi złożyć w ofercie: 

o oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zapytania ofertowego, 

o wykaz wykonanych usług – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych w ofercie 

dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia-nie spełnia, 

 Wykonanie usługi w nieprzekraczalnym terminie do 09.05.2018 r. 

 Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z 

realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi, 

 Podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien zapewnić stały, bezpośredni kontakt z 

osobami koordynującymi Zlecenie, 

 Wykonawca musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wymagania podstawowe:  
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 oferta powinna być przygotowana wg wzoru formularza oferty (Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego), 

 oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, 

 podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub pieczęcią 

imienną, 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania, 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona: w języku 

polskim, każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną 

do podpisywania oferty wraz z datą, oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnice Wykonawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

Kompletna oferta musi zawierać:  

 wycenę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny netto/brutto za wykonanie wyceny 

technologii (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 

 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego), 

 opis doświadczenia Wykonawcy (życiorys zawodowy, lista wykonanych zleceń z ich tematyką) 

(Załączniki 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego), 

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami wskazanymi w 

punkcie 7 należy przesłać na adres biuro@microsystem.com.pl w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 

roku do godziny 16:00. 

9. KONTAKT Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze złożeniem 

ofert należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: biuro@microsystem.com.pl  

10. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.  

O wyborze oferty będzie decydować łącznie kryterium ceny netto świadczenia usług będących 

przedmiotem zamówienia (50%) oraz doświadczenie Wykonawcy (50%) – spełnienie wymagań 

obligatoryjnych i opcjonalnych. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia. Zamawiający w celu oceny ofert 

zsumuje liczbę punktów w dwóch kryteriach: 

1) Kryterium ceny netto 

 

Kryterium: cena oferty netto – 50 pkt. 

Ocenie podlega cena całkowita netto oferty w PLN. 

Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 50 pkt. 

Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

 
Najniższa cena netto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN 

------------------------------------------------------------------------------------ x 50 pkt = liczba pkt przyznana w kryterium cena 

Cena netto ocenianej oferty w PLN 

mailto:biuro@microsystem.com.pl
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Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2) Kryterium: spełnienie wymagań obligatoryjnych i opcjonalnych 

Wymagania obligatoryjne:  

 Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat licząc do dnia składania ofert minimum 1 ekspertyzy 

(usługi) z zakresu wyceny technologii w dziedzinie innowacji w sektorze bankowym 

(fintech) – 10 pkt (punkty przyznawane na podstawie przedstawionych opinii i/lub listów 

polecających), za każde kolejne doświadczenie w obszarze fintech – 5 pkt (maksymalnie 20 

pkt)  

 Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat licząc do dnia składania ofert minimum 1 ekspertyzy 

(usługi) z zakresu wyceny technologii w dziedzinie konstrukcji elektroniki – 10 pkt (punkty 

przyznawane na podstawie przedstawionych opinii i/lub listów polecających), za każde 

kolejne doświadczenie w obszarze konstrukcji elektroniki – 5 pkt (maksymalnie 20 pkt)  

Wymagania opcjonalne: 

 doświadczenie w dziedzinie nauk ścisłych – 5 pkt 

 doświadczanie w dziedzinie metod ilościowych: ekonometria, statystyka, symulacje – 5 pkt 

 

Ostateczna liczba punktów dla każdego oferenta zostanie zsumowana według następującego wzoru: 

 

Olp =  Kcn + Kwoio 

 

Gdzie: 

Olp = Ostateczna liczba punktów oferenta 

Kcn = Kryterium ceny netto 

Kwoio = Kryterium spełnienia wymagań obligatoryjnych i opcjonalnych 

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W 

przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

12. UWAGI 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 

Microsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia 

swojej decyzji. Ponadto, Microsystem Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do: 

 swobodnego wyboru oferty, 

 przeprowadzania dodatkowych rokowań, 

 unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, 

bez podania przyczyny. 

Raport końcowy zostanie dostarczony w wersji edytowalnej elektronicznie oraz papierowej. Raport 

powinien zawierać literaturę, źródła danych, szczegółowe założenia, metody i metodyki, obliczenia 

oraz schemat poszczególnych procesów. 
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Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej: PZP), w tym na podstawie wyłączenia 

zawartego w art. 4 pkt 8 PZP. 

Postępowanie prowadzone jest w celu spełnienia warunków formalnych umożliwiających 

Zamawiającemu uruchomienie procedury komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych. 

Raport końcowy z wyceny powinien zostać sporządzony w języku polskim i uwzględniać stan faktyczny 

i prawny na dzień wykonania. Powinien ponadto odpowiadać regułom sztuki i praktyce wyceny dóbr 

niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych, bilansowych oraz podatkowych.  Metoda 

wyceny powinna brać pod uwagę praktykę Komisji Europejskiej w przedmiocie ustalania rynkowej 

wartości praw własności intelektualnej na potrzeby analiz związanych z występowaniem pomocy 

publicznej – tak, aby zapewnić nieprzenoszenie korzyści w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej 

na nabywcę tych praw/licencjobiorcę (w szczególności Zamawiający poddaje pod rozwagę 

zastosowanie metody dochodowej – tzw. metody DCF). 

Przygotowywana wycena ma być wyceną dla celów transakcyjnych. Na jej podstawie dokonane 

zostanie przeniesienie praw ww. rozwiązań na rzecz podmiotu trzeciego . 


