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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 379194-2012 z dnia 2012-10-03 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wrocław
Zakup znaku słowno graficznego Biblioteka Narodowa Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, na które
udzielone jest prawo ochronne nr R 173325 w Urzędzie patentowym RP

Wrocław: Zakup znaku słowno graficznego Biblioteka Narodowa Zakład
Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, na które udzielone jest prawo
ochronne nr R 173325 w Urzędzie patentowym RP.
Numer ogłoszenia: 391586 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 379194 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie,
tel. 071 3444471 wew. 131, faks 071 344 85 61.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup znaku słowno graficznego Biblioteka Narodowa
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, na które udzielone jest prawo ochronne nr R 173325 w
Urzędzie patentowym RP..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup znaku słowno graficznego Biblioteka Narodowa Zakład
Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, na które udzielone jest prawo ochronne nr R 173325 w Urzędzie
patentowym RP..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Sp. z o.o., Kluczborska 31-33, 50-322 Wrocław, kraj/woj.
dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 423154,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 423154,00
Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Niniejsze zamówienie spełnia wszelkie przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. 1 b Pzp, który stanowi iż: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być
świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych,
wynikających z odrębnych przepisów. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup znaku słowno
-graficznego Biblioteka Narodowa Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo od Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich - Wydawnictwo Sp. z o.o. na podstawie przepisów związanych z ochroną
patentową i ochroną innych praw wyłącznych udzieloną na podstawie ustawy Prawo własności
przemysłowej. Na znak jest udzielone prawo ochronne nr R 173325 w Urzędzie patentowym RP. Jest to
zakup szczególny, gdyż na rynku nie jest dostępny żaden ekwiwalent takiego produktu będącego
odpowiednikiem produktu objętego ochroną z praw wyłączonych. W/w znak ma nie tylko wartość majątkową,
ale jest nośnikiem wartości historycznych i należy do dziedzictwa narodowego, którego wartości oszacować
nie sposób. Aby nie dopuścić do włączenia znaku do komercyjnego obrotu handlowego, Sprzedający wraz z
Kupującym uznali, iż najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia znaku będzie kupno go przez Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. Obecnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Sp. z o.o., jest wyłącznym
właścicielem w/w znaku. Znak służy do oznaczania następujących towarów i usług: kasety audio, kasety

2012-10-10 13:51

3z3

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39...

wideo, kasety foniczne, płyty CD, płyty DVD (klasa 09), książki, czasopisma, foldery, informatory, prospekty
o wydawnictwach, zdjęcia, gazety, plakaty, albumy, serie wydawnictw, monografie (klasa 16), usługi
prowadzenia sklepów w zakresie sprzedaży towarów wymienionych w klasach 09 i 16, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych (klasa 35). W/w znak towarowy, zgodnie z jego
zakresem będzie wykorzystywany przez Zakład w prowadzonej przez Zakład działalności wydawniczej i
marketingowej. Termin wykonania umowy: 31.12.2012

2012-10-10 13:51

