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Gdańsk, 14.03.2016 
 

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie strategii wejścia na rynek USA -  opracowanie strategii 
komercjalizacji szczepionki TREG na rynku USA w szczególności pod kątem biznesowym i 

regulacyjno-prawnym, co pozwoli na identyfikację barier wejścia na rynek i wypracowanie strategii 
ich obniżania 

 
Przedmiot oferty jest zrealizowany w ramach projektu pt. „Komercjalizacja szczepionki autologicznych 
limfocytów T-regulatorowych na rynku USA”, który jest realizowany w ramach programu GO_GLOBAL.PL 
Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
polskich firm, numer projektu WND-GO_GLOBAL.pl(1/1)-0141/2015. 
 
Zamówienie podzielone jest na dwie części i obejmuje następujący zakres: 
 
Część I. Szczegółowa analiza rynku USA pod kątem specyfiki oferowanej przez spółkę technologii 
 
a) Charakterystyka amerykańskiego rynku biotech/med (skala, potencjał wzrostowy, success stories, 

tendencje) i możliwości wejścia z nowym produktem opartym na terapii komórkowej; 
b) Preferowane lokalizacje dla firm z branży biotechnologiczno-medycznej (w tym klastry, inkubatory, 

programy akceleracyjne); 
c) Identyfikacja wraz z charakterystyką potencjalnych inwestorów i funduszy specjalizujących się w 

innowacjach w branży biotechnologicznej i biomedycznej; 
d) Analiza programów wsparcia dla start-up’ów w branży biotechnologicznej i biomedycznej; 
e) Zestawienie najważniejszych wydarzeń branżowych (targów, wystaw, konferencji, spotkań  

z inwestorami); 
 
Część II. Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku z uwzględnieniem regulacji prawnych  
 
a) Opracowanie możliwych scenariuszy komercjalizacji wynalazku ze wskazanie najbardziej korzystniej formy 

wraz z uzasadnieniem; 
b) Opracowanie oferty komercjalizacji wynalazku w oparciu o wybraną ścieżkę komercjalizacji pod kątem 

potencjalnych partnerów/inwestorów zainteresowanych wdrożeniem wynalazku. 
 
Wymogi: 

 dotrzymanie daty realizacji zamówienia do dnia 30.04.2016r.; 

 posiadanie w zespole realizującym zlecenie minimum 1 eksperta posiadającego co najmniej stopień naukowy 
doktora z dziedziny nauk o życiu lub nauk przyrodniczych; 

 doświadczenie zespołu w przygotowywaniu ekspertyz biznesowych dotyczących wprowadzania na rynek 
innowacyjnych produktów z branży biotechnologicznej, chemicznej i/lub szeroko pojmowanej life-science; 

 doświadczenie zespołu w kontaktach z funduszami typu VC/seed w USA; 

 doświadczenie w kontaktach z amerykańskimi uniwersytetami; 
 
Kryteria wyboru oferenta: 

 cena usługi 70% wagi, 

 ocena merytoryczna oferenta 30% wagi: 
o posiadanie w zespole realizującym zlecenie więcej niż 1 eksperta ze stopniem naukowym doktora z 

dziedziny nauk o życiu lub nauk przyrodniczych (załączyć biogram(y) eksperta(ów)); 
o liczba zrealizowanych przez członków zespół zleceń z dziedziny nauk o życiu w okresie 3 lat 

poprzedzających niniejsze zlecenie; 
o potwierdzone przekazanymi kontaktami do opcjonalnej weryfikacji doświadczenie w kontaktach z 

amerykańskimi funduszami VC/seed i uniwersytetami. 
 
Ważność zapytania ofertowego: 18.03.2016 


