OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
III PUBLICZNY, PISEMNY, OTWARTY PRZETARG
NA SPRZEDAŻ LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ.
I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAWCY ORAZ PROWADZĄCEGO PRZETARG:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3,
90-965 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.
II. RODZAJ, TYPY I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
Przedmiotem ogłoszenia jest udzielenie niewyłącznej licencji dot. technologii wykonania:
1. Wkłady balistyczne do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, (3 warianty).
2. Tarcze balistyczne (2 warianty).
3. Kompozycje materiałowe do opancerzenia środków transportu i zabezpieczeń obiektów
stałych (2 warianty + kulochwyty).
Przedmiot ogłoszenia został opracowany w ramach projektu pt.: „Nowoczesne balistyczne ochrony
osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów
włóknistych” (– umowa z MNiSW nr UDA-POIG.01.03.01-10-005/08-00 ) i stanowi rozwiązania
zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.
III. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
3.1. Oferta musi zawierać:
 kwotę netto jaką oferent zamierza przeznaczyć na zakup licencji
 okres w pełnych latach na jaki oferent zamierza zakupić licencję (od 1 roku do 5 lat)
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
4.1. Termin składania ofert ustala się na dzień 08.02.2013 r. godz. 11:00
4.2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„OFERTA NA UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI
DLA TECHNOLOGII:.................................”
Nie otwierać przed 08.02.2013 r. godz. 11:00
4.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie ITB „MORATEX” (I piętro, pokój 120 – Sekretariat)
4.4. Termin związania ofertą: 30 dni.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
5.1. Umowa z wybranymi nabywcami zostanie podpisana po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu na
rozporządzanie przez ITB „MORATEX” składnikami aktywów trwałych.
5.2. Oferent (Licencjobiorca), któremu zostanie udzielona licencja zobowiązany jest wdrożyć
technologię w okresie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. W przypadku braku wdrożenia
licencji w określonym terminie, licencja wygasa.
ITB „MORATEX” informuje, że zmianie ulega rodzaj udzielanej licencji z niewyłącznej na wyłączną.

