OBWIESZCZENIE O II PUBLICZNYM, PISEMNYM, OTWARTYM PRZETARGU NA
SPRZEDAŻ LICENCJI WYŁĄCZNEJ.
I.PODSTAWA PRAWNA.
1.1. Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 618 )
1.2. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych dnia 25 września 1981 r. (Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122)
1.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków
odstąpienia od przetargu.
II. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAWCY ORAZ PROWADZĄCEGO PRZETARG:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3,
90-505 Łódź, wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000060963,
posiadający NIP 724 000 02 10, REGON 000047504.
III. RODZAJ, TYPY I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
Przedmiotem ogłoszenia jest udzielenie wyłącznej licencji na czas określony (do 01.08.2019 r.) dla
technologii:
1. Trzy technologie wkładów balistycznych na bazie materiałów reologicznych:
1a. cieczy koloidalnej (STF40)
1b. elastomeru magnetoreologicznego (MRF)
1c. cieczy koloidalnej (STF40 SALI30) o podwyższonej lepkości
2. Podkładki antyugięciowej
Przedmiot ogłoszenia został opracowany w ramach projektu pt.: „Inteligentne pancerze pasywne z
zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano” – umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/0800
IV. WYCENA WARTOŚCI TECHNOLOGII
Cena wywoławcza sprzedawanej technologii wynosi: 249300 zł netto (tj. 306639 zł brutto)
V. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
5.1. Oferta musi zawierać:
- kwotę netto jaką oferent zamierza przeznaczyć na zakup licencji
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
VI.WADIUM.
6.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przed upływem terminu składania
ofert.
6.2. Zgodnie z par.7 Rozporządzenia RM z dnia 5 października 1993 r. wadium ustala się
w wysokości 10% ceny wywoławczej: tj. 30663,90 zł brutto.
6.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego:
59 1240 3031 1111 0000 3426 6179 z dopiskiem „Wadium na udzielenie wyłącznej licencji dla
technologii (POIG.S)”.
6.5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji (przetargu) nie
zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
6.6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po wyborze oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana – zostanie
zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w
gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
7.1. Termin składania ofert ustala się na dzień 04.06.2014 r. do godz. 11:00
7.2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„OFERTA NA UDZIELENIE WYŁĄCZNEJ LICENCJI
DLA TECHNOLOGII (POIG.S)”
Nie otwierać przed 04.06.2014 r. godz. 11:00
7.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie ITB „MORATEX” (I piętro, pokój 120 – Sekretariat)
7.4. Termin związania ofertą: 30 dni.
VIII. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE ŚRODKI
TRWAŁE.
8.1. W siedzibie ITB „MORATEX” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
IX. WYBÓR OFERTY.
9.1. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali
tą samą cenę.
9.2. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy.
9.3. Prowadzący przetarg zawiadamia oferenta o wyborze jego oferty. Zawiadomienie oznacza zawarcie
umowy sprzedaży w trybie przetargu.
9.4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w
terminie
wyznaczonym
przez
prowadzącego
przetarg,
nie
dłuższym
niż 7 dni.
X. INFORMACJE DODATKOWE
10.1. Pozycje wymienione w punkcie III są technologiami podwójnego zastosowania
wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 (pozycja 1E001) do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 388/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. UE z 16.05.2012 r. L
129/12)
10.2. Oferent na dzień składania ofert musi posiadać ważną Koncesję MSW na wytwarzanie i obrót
wyrobami oraz obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w pozycji
WT XII i WT XIII.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11.1. Oferent (Licencjobiorca), któremu zostanie udzielona licencja zobowiązany jest wdrożyć
technologię w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. W przypadku braku wdrożenia
licencji w określonym terminie, licencja wygasa.
11.2. Wzór umowy licencyjnej znajduje się na stronie internetowej ITB „MORATEX” www.moratex.eu
w dziale „Ogłoszenia”.

