OFERTA WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych
OPIS OFERTY:
Przedmiotem oferty jest zgłoszenie patentowe, dokumentacja techniczna oraz know-how dotyczące szafy
modułowej zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych składającej się z obudowy oraz układu nośnonapędowego i posiadającej przesuwne moduły składowania umieszczone w gniazdach układu nośnonapędowego modułów składowania w dwóch poziomach.
Szafa modułowa przeznaczona do użytkowania zwłaszcza przez osoby z niepełnosprawnością motoryczną
chodu, zawierająca w swoim wnętrzu dwa poziomy modułów składowania, gdzie dostępność do modułów
górnych dla osób o nisko położonej względem podłoża strefie zasięgu i manipulacji, zapewniona jest dzięki
możliwości przemieszczania górnych modułów składowania na poziom niższy.
WYRÓŻNIENIA I MEDALE:
Rozwiązanie zaprezentowane jako „Szafa kuchenna zawierająca mobilne moduły wewnętrzne, szczególnie
dla osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnością” otrzymało:
• złoty medal podczas Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EUROINVENT 2014”, które
odbyły się w Jassach (Rumunia) w dniach 22-24.05.2014 r.
• złoty medal z wyróżnieniem w kategorii Kuchnia podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości
i Innowacji INPEX, które odbyły się w Pittsburghu (USA) w dniach 18-20.06.2014 r.
ODBIORCA OFERTY I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA:
Odbiorcą oferty są przedsiębiorstwa produkujące meble.
Użytkownikiem końcowym gotowych rozwiązań powstałych na bazie oferowanej koncepcji są osoby
z ograniczoną mobilnością – osoby z niepełnosprawnością ruchu oraz osoby w starszym wieku.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
Zgłoszenie patentowe:
Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych – P.407038 (UPRP), data zgłoszenia: 31.01.2014,
twórca: Agata Bonenberg.
Właściciel majątkowych praw autorskich: Politechnika Poznańska.
FORMA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

1.

prawa do zgłoszenia patentowego pn. Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych –
P.407038 (UPRP),
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2.

Komplet dokumentacji technicznej („Szafa kuchenna multikonfiguracyjna – mechanika”) w wersji
papierowej:
- rysunek poglądowy („Projekt multikonfiguracyjnej szafy kuchennej”),
- rysunki złożeniowe („Szafa mechanika”, „Rama”),
- rysunki wykonawcze („Moduł góra”, „Napęd dolny”, „Napęd górny” itd.).

3.

know-how twórców:
A.
B.

część wyodrębniona jako nieopatentowana wiedza techniczna,
nadzór autorski dot. wdrożenia; warunkiem przeprowadzenia wdrożenia jest wykonanie
prototypu konstrukcji.

DZIEDZINY NAUKI I TECHNIKI:

Design, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka.
SŁOWA KLUCZOWE:
Meble kuchenne, zabudowa kuchenna, osoby niepełnosprawne.
PREFEROWANA FORMA WSPÓŁPRACY:
Umowa licencyjna ze zobowiązaniem Licencjobiorcy do wykonania prototypu i wdrożenia do produkcji.
KONTAKT:
Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Biuro 409), 60-965 Poznań
e-mail: ciritt@put.poznan.pl
INFORMACJE DODATKOWE:
1.

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66-71 Kodeksu Cywilnego.

2.

Politechnika Poznańska odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do
wartości rozwiązania.

3.

Politechnika Poznańska w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
wartości rozwiązania, zwróci się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4.

Jeżeli w postępowaniu konkursowym nie można dokonać wyboru najkorzystniej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Politechnika Poznańska wezwie Oferentów, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Politechnikę Poznańską ofert dodatkowych.

5.

Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego, jeżeli
złożone oferty będą zawierały ceny, których wartość nie będzie przewyższała wartości rozwiązania.
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