
 
 

20.02.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2017 

Firma BIOAVLEE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) na bazie przeprowadzonych przez siebie 
prac badawczo-rozwojowych stworzyła pierwsze na rynku urządzenie diagnostyczne łączące tradycyjną 
hodowlę bakterii ze zdumiewającą prędkością dyfrakcji laserowej i sztucznej inteligencji. Technologia 
odpowiada na zapotrzebowanie klientów w kwestii dokładności badań (98% prawdopodobieństwo 
identyfikacji), szybkości identyfikacji patogenów (po 9-16 godzinach), dostępności metody badawczej (w każdy 
miejscu, 24/7) oraz przystępnej ceny badania (kilkukrotnie niższa niż w konkurencyjnych urządzeniach).  
 
Opis przedmiotu zapytania 

BIOAVLEE Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie uzyskania pełnej 
ochrony własności przemysłowej dla uzyskanych w wyniku zrealizowanych prac B+R rozwiązań. W ramach 
usługi planowane jest złożenie zgłoszeń patentowych dla następujących rozwiązań: 

 Sposób oraz urządzenie do automatycznej inkubacji mikroorganizmów, 

 Sposób oraz urządzenie do automatycznego posiewu próbek mikroorganizmów, 

 Sposób oraz urządzenie do automatycznego przenoszenia próbek mikrobiologicznych  
w procedurze PCT, walidację uzyskanych patentów w państwach europejskich oraz objęcie rozwiązań ochroną 
patentową w USA. 
 
Usługa będzie częścią projektu Uzyskanie ochrony patentowej dla rozwiązań umożliwiających wdrożenie na 
rynek innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji 
laserowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3.4. 
Ochrona Własności Przemysłowej  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 
Zakres usługi obejmuje następujące etapy: 
 
Etap 1. Zgłoszenie wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT 
 
Etap 1 obejmuje następujące działania: 

1. Przygotowanie trzech zgłoszeń patentowych w języku angielskim w procedurze PCT i ich złożenie w 
Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).  

2. Prowadzenie korespondencji z WIPO dotyczącej złożonych zgłoszeń patentowych. 
 
Etap 2. Złożenie trzech podań o udzielenie patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym 
(EPO) 
 
Etap 2 obejmuje następujące działania: 

1. Złożenie trzech podań o udzielenie patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym 

2. Prowadzenie korespondencji z EPO dotyczącej złożonych podań 

Etap 3: Walidacja patentów w państwach europejskich  
 
Etap 3 obejmuje następujące działania: 

1. Przygotowanie i złożenie wniosków o publikacje uzyskanych patentów w narodowych urzędach 

patentowych 

Planowana jest walidacja patentów w następujących państwach europejskich: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria 

Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Etiopia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, 

Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 

Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 



 
 
 
Etap 4: Złożenie trzech wniosków o udzielenie patentów  do United States Patent and 
Trademark Office, USPTO (Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Handlowych). 
 
Etap 4 obejmuje następujące działania: 

1. Przygotowanie i złożenie trzech wniosków o udzielenie patentów do United States Patent and 

Trademark Office, USPTO (Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Handlowych) 

2. Prowadzenie korespondencji z USPTO dotyczącej złożonych wniosków 

Wyjaśnienia do poszczególnych etapów: 

Etap 1. : W ramach etapu planowane jest złożenie trzech międzynarodowych zgłoszeń patentowych w 
procedurze PCT. Zgłoszenia zostaną złożone w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO). Zgłoszenia powinny zostać sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro 
Międzynarodowe w języku angielskim. Jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań powinien zostać wybrany 
Europejski Urząd Patentowy (EPO). Przed rozpoczęciem realizacji etapu Bioavlee dokona zgłoszeń patentowych 
w Urzędzie Patentowym RP zgodnie z przepisami polskiego prawa, a zgłoszenia te zostaną wykorzystane do 
zastrzeżenia pierwszeństwa. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe oraz 
rysunki. Opisy wynalazków powinny je ujawniać w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby wynalazek mógł być 
wykonany przez specjalistę. Opisy powinny określać dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek oraz 
wskazywać stan techniki, który może być przydatny do zrozumienia wynalazku. Szczegółowo podany powinien 
zostać co najmniej jeden sposób wykonania zastrzeganego wynalazku jak również wskazany sposób, w jaki 
sposób wynalazek możliwy będzie do przemysłowego stosowania. Zastrzeżenia patentowe powinny zawierać 
część niezamienną wskazującą cechy techniczne wynalazku określające przedmiot wynalazku oraz część 
znamienną wyszczególniającą cechy techniczne, o ochronę których ubiega się zamawiający. Planowane jest 
przedstawienie do 35 zastrzeżeń patentowych na jedno zgłoszenie. Jedno zgłoszenie nie powinno przekraczać 
50 stron. Usługa pełnomocnika polegająca na przygotowaniu zgłoszeń patentowych dla trzech wynalazków w 
procedurze międzynarodowej PCT będzie obejmowała przygotowanie zgłoszeń w języku angielskim i złożenie 
ich w wersji elektronicznej do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO). 
 
Etap 2. : W ramach etapu planowane jest złożenie trzech podań o udzielenie patentów europejskich w 

Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w formie elektronicznej. Podania powinny zostać przygotowane w 

języku angielskim. Celem jest pozyskanie ochrony patentowej w państwach będącymi stronami Konwencji o 

patencie europejskim. Podania powinny zawierać: opis wynalazku, do 35 zastrzeżeń patentowych na 

zgłoszenie, rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach, skrót oraz podanie o udzielenie patentu 

europejskiego. Wraz z podaniami powinny zostać złożone wnioski o przeprowadzenie badania merytorycznego 

tzn. badania pełnego. Badania mają na celu sprawdzenie, czy dany wynalazek spełnia wszystkie wymogi 

Konwencji o patencie europejskim dotyczące zdolności patentowej, to znaczy, czy spełnia wymogi Artykułu 52 

EPC 2000. W toku postępowania wybrany usługodawca powinnien składać dodatkowe wyjaśnienia i dokonywać 

zmian w zastrzeżeniach patentowych i opisie patentowym, jeśli tylko zwiększa to szansę na uzyskanie patentu. 

Zmiany nie powinny wykraczać poza zakres ujawnienia wynalazku zawarty w pierwotnym zgłoszeniu. Usługa 

pełnomocnika będzie obejmowała przygotowanie zgłoszeń w języku angielskim i na podstawie wcześniej 

złożonych zgłoszeń międzynarodowych i złożenie ich w wersji elektronicznej do Europejskiego Urzędu 

Patentowego (EPO). Dodatkowo obejmie prowadzenie korespondencji z EPO, zgodnie z opisem powyżej. 

 
Etap 3. : W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie wszelkich działań mających na celu uzyskanie 
ochrony patentowej w wybranych państwach tzn. faza krajowa europejskiego zgłoszenia patentowego. 
Działania będą obejmowały: uiszczenie wymaganych opłat krajowych, dostarczenie tłumaczenia zgłoszenia na 
język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) oraz reprezentowanie zamawiającego w danym kraju. 
Walidacja w państwach europejskich powinna zostać przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy od publikacji 



 
patentów europejskich. Walidacja patentu europejskiego w krajach europejskich będzie wymagała tłumaczenia 
na 27 języków narodowych. Przyjęto, że jeden patent będzie miał maksymalnie 50 stron. 
 

Etap 4. : W ramach zadania planowane jest złożenie trzech wniosków o udzielenie patentów  użytkowych do 
United States Patent and Trademark Office, USPTO (Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Handlowych). 
Zgłoszenia powinny zawierać pisemny wniosek zawierający opis wynalazku (specification), zastrzeżenia 
patentowe (claims) oraz inne dokumenty wymagane przez prawo USA w tym oświadczenie albo deklarację 
wynalazcy (inventor’s oath or declaration).  Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie 3 zgłoszeń patentowych 
oraz nadzór nad całą procedurą . 
 
Planowany termin realizacji zamówienia (może ulec zmianie): 

06.02.2017- 15.09.2022 

Nazwa i kod przedmiotu zapytania: 

79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich  

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich spełnienia 

a) Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu międzynarodowych zgłoszeń 

patentowych złożonych w ciągu pięciu ostatnich lat 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej opisane 

doświadczenie według zasady TAK/NIE (spełnia/nie spełnia) 

b) Oferent musi dysponować personelem posiadającym uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta według zasady TAK/NIE (spełnia/nie 

spełnia) 

c) Oferent musi zrealizować zamówienie w określonym powyżej planowanym terminie realizacji. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta według zasady TAK/NIE (spełnia/nie 

spełnia) 

Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi zawierać szczegółowe wyliczenie kosztów poszczególnych etapów z wskazaniem stawki godzinowej 

i przewidywanej liczby godzin na realizacje poszczególnych etapów. Oferta powinna również uwzględniać 

koszty pełnomocników zagranicznych (np.: amerykańskich), z którymi oferenci zamierzają współpracować przy 

realizacji poszczególnych etapów.  

Dodatkowo oferent powinien wskazać przewidywane koszty opłat urzędowych związanym ze złożeniem 

wniosku oraz z udzieleniem patentu, przy założeniu ilości stron i zastrzeżeń podanych w opisie poszczególnych 

etapów oraz przewidywane koszty tłumaczeń dokumentów. Koszty tłumaczeń i opłat urzędowych nie powinny 

być uwzględniane w cenie końcowej przedstawionej w ofercie. 

Poszczególne koszty powinny być przedstawione osobno z wyjaśnieniem czego dotyczą zgodnie z załączonym 

do zapytania formularzem cenowym. 

 

 



 
Kryteria oceny ofert wraz z wagami procentowymi: 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału Zamawiający dokona oceny ważnych 

ofert na podstawie poniżej przedstawianych kryteriów ofert: 

Kryterium 
punktowe 

Max. l. 
punktów 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

Całkowita cena 
netto 

100 

Punkty będą przyznawane wg następującej formuły: 
W = (Cmin/Cn) x 100 

 
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert 

Cn – cena oferty rozpatrywanej 

 

Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę z zachowaniem zasad jawności, 

przejrzystości i uczciwej konkurencji. 

Termin składania ofert: 01.03.2017 r. godz. 12.00. Oferty dostarczone po upływie terminu nie będą 

rozpatrywane.  

Miejsce dostarczenia ofert: 
BIOAVLEE sp. z o.o. 
ul. Krakowska 141-155 
50-428 Wrocław 
michal.wronecki@bioavlee.com 
 
Oferty muszą być ważne co najmniej do dnia: 30.04.2017 r. z możliwością wydłużenia terminu. Oferta musi 
zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowegooraz 
zawierać  Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
 

Wykluczenia:  

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo1 z firmą 

BIOAVLEE Sp. z o.o. Oferty złożone przez podmioty powiązane nie będą rozpatrywane.  

Informacje o komunikacji i ważności oferty 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 
podawania przyczyny. 

b) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.04.2017. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że 
wycofanie się z oferty po jej złożeniu i upłynięciu terminu składania ofert może stanowić podstawę do 
roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek realizacji projektu 
powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się), 

c) Oferty zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 
zwrotowi. 

                                                           
1Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 



 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od uczestnika uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

warunki udziału w postępowaniu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakreślonym przez 
Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty złożonej przez uczestnika, 
jeżeli uczestnik nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień w zakreślonym terminie. 

e) Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych (PLN). 
f) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
g) Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do 

wypełnienia treści oferty. Jakiekolwiek odstępstwo od w/w sposobu przygotowania oferty jest 
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo, wydłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania, bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

i) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert 
określonych w niniejszym postępowaniu. 

j) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani 
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

 

Informacje uzupełniające: 

a) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty. 
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
d) Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 

złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 
e) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest ostateczna. 
f) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający 
przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

g) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą. 

h) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosowanych zmian w umowie w celu 
właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zastrzega się możliwość dokonania 
niniejszych zmian w formie pisemnego aneksu do umowy. Zakres zmian dotyczyć może m.in.: 

• okresu  i harmonogramu realizacji umowy, 

• ostatecznej ilości i zakresu realizowanych usług, 

• kar umownych. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 
Michał Wronecki  
tel. 601 785 399  
e-mail: michal.wronecki@bioavlee.com 

………………………..………………………………………. 

Podpis 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2: Formularz cenowy  



 
Załącznik nr 1. 

 

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2017 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2/2017 na wykonanie usługi doradczej w zakresie uzyskania pełnej 

ochrony własności przemysłowej dla uzyskanych w wyniku zrealizowanych prac B+R rozwiązań w ramach 

planowanego projektu składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze 

specyfikacją w zapytaniu ofertowym.  

I. Dane Wykonawcy:  

Nazwa:  

………………………………………………………………………………...…………………………..….  

Adres:  

……………………………………………………………………………...………………………………….  

NIP: ………………………………………………………………………………………...………………….  

Regon: ………………………………………………………...………………………………………………  

Tel: ………………………….., Faks: ……………………………, E-mail: ………….………………  

II. Warunki oferty:  

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę: 

Etap 1: 

…………..zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),      

………….zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….……………………….). 

Etap 2: 

…………..zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),      

………….zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….……………………….). 

Etap 3: 

…………..zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),      

………….zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….……………………….). 

Etap 4: 

…………..zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),      

………….zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….……………………….). 

 



 
 

 

Cena łącznie: 

…………..zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),      

………….zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….……………………….). 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do: ……………….. 

Termin ważności oferty: do dnia …………. r. z możliwością przedłużenia. 

Do oferty dołączam rekomendacji dokumentujących doświadczenie w przygotowaniu międzynarodowych 

zgłoszeń patentowych z dziedziny nauk przyrodniczych  złożonych w ciągu dwóch ostatnich lat. 

III. Oświadczenia Wykonawcy:  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

……………………………..         …………..……………………  

 Miejscowość i data         Podpis 

 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję nie pozostaje w stosunku powiązania osobowego lub  kapitałowego2 

z firmą BIOAVLEE Sp. z o.o. 

……………………………..         …………..……………………  

 Miejscowość i data         Podpis 

       

Oświadczam, że osoby realizujące projekt oddelegowane do współpracy z firmą BIOAVLEE będą posiadały 

uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. 

……………………………..         …………..……………………  

 Miejscowość i data         Podpis 

  

                                                           
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 



 
Załącznik nr 2: 

FORMULARZ CENOWY 

 

 Koszty uwzględnione w ofercie Pozostałe koszty 

Koszty oferenta 
Koszty 

pełnomocników 
zagranicznych 

Opłaty 
urzędowe 

Koszty 
tłumaczeń 

Liczba 
godzin 

Stawka 
godzinowa 

netto 
Koszt netto 

Etap 1. Zgłoszenie wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT 
 

Przygotowanie trzech zgłoszeń 
patentowych w języku angielskim w 
procedurze PCT i ich złożenie w Biurze 
Międzynarodowym Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO). 

      

Prowadzenie korespondencji z WIPO 
dotyczącej złożonych zgłoszeń 
patentowych 

      

Razem Etap 1:     

Etap 2. Złożenie trzech podań o udzielenie patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) 
 

Złożenie trzech podań o udzielenie 
patentów europejskich w Europejskim 
Urzędzie Patentowym 
 

      

Prowadzenie korespondencji z EPO 
dotyczącej złożonych podań 
 

      

Razem Etap 2:     

Etap 3: Walidacja patentów w państwach europejskich  

Przygotowanie i złożenie wniosków o 
publikacje uzyskanych patentów w 
narodowych urzędach patentowych 
 

      

Razem Etap 3:     

Etap 4: Złożenie trzech wniosków o udzielenie patentów  do United States Patent and 
Trademark Office, USPTO (Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Handlowych). 
 

Przygotowanie i złożenie trzech 
wniosków o udzielenie patentów do 
United States Patent and Trademark 
Office, USPTO (Amerykański Urząd ds. 
Patentów i Znaków Handlowych) 
 

      

Prowadzenie korespondencji z USPTO 
dotyczącej złożonych wniosków 
 

      

Razem Etap 4:     

RAZEM     

 


