
 
Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji na produkcję i dystrybucję zestawu piłek 

edukacyjnych wraz z dostępem do najnowszych materiałów dydaktycznych  
w języku angielskim i w języku polskim 

Ogłaszający 

 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 
51-612 Wrocław 
 

Przedmiot ogłoszenia 

 
W związku z sukcesem rynkowym piłek edukacyjnych pn. edubal/EDUball na rynku amerykańskim 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorców do złożenia oferty na zakup licencji na produkcję i dystrybucję zestawu piłek 
edukacyjnych na ternie Unii Europejskiej.  
 
Przedmiotem licencji są dwa najnowsze wzory zestawów piłek edukacyjnych dla języka polskiego  
i języka angielskiego wraz z dostępem do najnowszych gier, zestawów ćwiczeń oraz metodyk 
dydaktycznych do efektywnej nauki, zwłaszcza w edukacji przedszkolnej dzieci (wiek 3-6 lat) oraz 
edukacji wczesnoszkolnej dzieci (wiek 6-10 lat).  
 
Na wypracowane rozwiązanie składa się unikalne i chronione know-how metodyczne Ogłaszającego, 
nowoopracowany wzór i parametry zestawu piłek w języku polskim i języku angielskim oraz 
najnowsze opracowania autorskich gier i zabaw edukacyjnych, z możliwością ich wykorzystania 
również w edukacji prowadzonej w innych językach. 
 
Ogłaszający dopuszcza możliwość uzyskania licencji wyłącznej na obszarze Unii Europejskiej.  
 

Opis rozwiązania przygotowanego do licencjonowania 

 
Rozwiązanie oparte jest na wieloletnich badaniach prowadzonych przez Akademię Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu związanych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych edubal/EDUball  
w edukacji. W czasie tych badań wielokrotnie wykazano ich pozytywny wpływ na nauczanie 
przedmiotów ścisłych (tj. matematyka) czy nauki danego języka (zapamiętywanie słów, szybkość 
czytania i rozumienie tekstu). Wykazano również pozytywny wpływ na kształcenie zintegrowane,  
w kształceniu dzieci niepełnosprawnych, czy edukacji dzieci z zaburzeniami w przyswajaniu wiedzy 
tj. dysleksja. 
 
Bardzo istotne jest to, że opracowano odrębne zestawy piłek dla języka angielskiego oraz języka 
polskiego. Opracowany zestaw 100 piłek do nauki przedmiotów anglojęzycznych doskonale 
sprawdził się w ostatnich latach m.in. w amerykańskich szkołach.  Specjalnie dostosowana liczba i 
rodzaj liter (w tym również format czcionki) do intensywności ich występowania w języku angielskim 
potwierdziło wcześniejsze założenia i wyniki badań. Systematyczne badania nad percepcją uczniów 
związane z odpowiednim doborem liter, słów, działań matematycznych czy funkcji informacyjnych 
pozostałych znaków pozwoliły również na udoskonalenie pierwotnie opracowanego zestawu dla 
języka polskiego, głównie poprzez nadanie nowych funkcji użytym kolorom. Jest to już piąta 
generacja opracowanego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wzoru.  



 
 
Nowy wzór zestawu piłek edukacyjnych daje w konsekwencji nowe możliwości dydaktyczne: wraz  
z wprowadzeniem do użycia zmodyfikowanego zestawu piłek edukacyjnych, zmodyfikowano  
i uzupełniono o nowe rozwiązania publikacje metodyczne dla nauczycieli (zeszyty edukacyjne w 
języku polskim i w języku angielskim), które zawierały propozycje metodycznego wykorzystania piłek 
edubal/EDUball dla dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (wiek 3-6 oraz 6-10). 
Opracowane zestawy piłek wraz z metodycznym know-how dają szasnę na efektywne angażowanie 
dzieci poprzez łączenie aktywności ruchowej z umysłową oraz kilku formatów edukacyjnych i 
atrakcyjnego, dostosowanego do aktualnych trendów wzorniczych zestawu piłek.  
 

Główne przewagi konkurencyjne nowej wersji zestawu piłek edukacyjnych 

 
Nowością samego zestawu jest znaczne poszerzenia zakresu wykorzystania znanych piłek 
edukacyjnych edubal/EDUball (opracowanych wcześniej przez dwóch pracowników naukowych 
Ogłaszającego i jednego przedsiębiorcę) o nowe oznaczenia funkcyjne dające możliwości tworzenia 
nowych scenariuszy edukacyjnych. 
 
Przewagę konkurencyjną buduje już nie tylko precyzyjne zdefiniowanie odrębnych zestawów piłek 
w języku angielskim i w języku polskim zweryfikowane pozytywnie przez specjalistów w Stanach 
Zjednoczonych i w Polsce, ale nadanie nowych funkcji tym zestawom związanych z wykorzystaniem 
kolorów piłek w scenariuszach zabaw i gier. Autorskie metodyki wykorzystania w praktyce tych 
zestawów stanowią istotne dopełnienie, a zebrane doświadczenia w pracy w różnych środowiskach 
językowych i kulturowych pozwoliły na przygotowanie uniwersalnych gier i zabaw, które powinny 
sprawdzić się w każdym, europejskim kręgu językowym i kulturowym. 
 
Elementem licencji budującym przewagę oferowanego rozwiązania jest również wypracowane na 
podstawie wieloletnich i najnowszych badań know-how zarówno w formie utrwalonej jak  
i towarzyszącej posiadanym opracowaniom. 
 

Forma przedmiotu licencji 

 
Utrwalone w formie pisemnego opracowania, nieopublikowane know-how stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa (zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych), opracowane nowe wzory 
zestawów piłek edukacyjnych (opracowanie pisemne), nieopublikowane wyniki badań wskazujące 
na najbardziej efektywne metodyki wykorzystania zestawu piłek edukacyjnych w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej (opracowanie pisemne). 
 

Dobra intelektualne i sposób ich zabezpieczenia 

 
Opracowania stanowiące części wypracowanego rozwiązania pn. edubal/EDUball zabezpieczone są:  

 część stanowiąca utrwalone know-how chroniona jest jako tajemnica przedsiębiorstwa na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst 
ujednolicony t.j. Dz. U. 2022 poz. 1233) i na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how  
i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Ogłaszający oświadcza również, że 
wdrożył procedury ograniczające dostęp do tajemnicy osobom nieuprawnionym. 



 
 część stanowiąca oryginalny wzór zestawu piłek wynikający z waloru nowości (odmiennego 

wrażenia na poinformowanym użytkowniku w stosunku do już znanego zestawu piłek 
edukacyjnych edubal/EDUball) jest chroniona jako utwór na podstawie ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1062, z 2022 r. poz. 655.) i odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej oraz jako wzór 
przemysłowy na podstawie art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. 

 Ochrona praw własności intelektualnej w przypadku oferentów spoza Unii Europejskiej 
zapewniona jest m.in. na podstawie umów międzynarodowych tj. umowa w sprawie 
Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej stanowiące załącznik 1C do 
porozumienia WTO zawarte 15.04.1994 w Marakeszu. 

 
 

Informacje o Twórcach 

 
Twórcami rozwiązania są pracownicy naukowi AWF Wrocław (prof. dr hab. Andrzej Rokita oraz dr 
Tadeusz Rzepa), a także przedsiębiorca Pan Marek Nowicki. Twórcy zawarli  
z Ogłaszającym stosowne porozumienie w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych na 
wszystkich polach eksploatacji na Ogłaszającego upoważniające do przeprowadzenia procedury 
wyboru licencjobiorcy oraz podpisania i rozliczania umowy licencyjnej. Twórcami metodyk 
dydaktycznych oraz koncepcji gier i zabaw są również inni pracownicy Ogłaszającego, który zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nabył prawa do ich komercjalizacji na podstawie zawartych umów o 
pracę. 
 
 

Elementy ofert i główne kryteria wyboru oferentów 

 
Główne elementy i kryteria wyboru licencjobiorcy dotyczą 4 głównych parametrów: 
 

 Wyboru rodzaju licencji tj.: licencji wyłącznej lub niewyłącznej (w danym zakresie 
terytorialnym) – w przypadku zaznaczenia opcji „licencja wyłączna” Ogłaszający dokona 
wyboru jednego licencjobiorcy, w przypadku zaznaczenia opcji „licencja niewyłączna” 
możliwe będzie udzielenie licencji kilku podmiotom na warunkach wskazanych w najlepszej 
ofercie. 

 Wybór zakresu czasowego – każdy z oferentów powinien wskazać zakres czasowy, jaki go 
interesuje w przedziale od 3 do 5 lat z możliwością jego przedłużenia bez przeprowadzania 
dodatkowego zaproszenia ofertowego. W procesie wyboru Ogłaszający będzie brał pod 
uwagę potencjalne przychody w przeliczeniu na 1 rok. 

 Wysokość opłaty zmiennej jako procentowa część całkowitych przychodów lub procentowa 
część każdego sprzedanego zestawu. Każdy z oferentów jest zobowiązany do wskazania 
wysokości opłaty w procentach w wybranej kategorii – jest to główne kryterium wyboru 
oferty. Ogłaszający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. najwyższej zaoferowanej 
opłaty w przeliczeniu na rok obrotowy. W obu przypadkach określono minimalne wielkości 
na 5% przychodów lub 5% ceny sprzedanego zestawu na terenie Unii Europejskiej, jednak 
nie mniej niż 1000 EUR rocznie. 

 Opcji rozszerzenia przygotowanych zestawów wraz z opracowanymi materiałami 
dydaktycznymi o tłumaczenia opracowanego zbioru uniwersalnych gier i zabaw 



 
opracowanych z perspektywy osoby anglojęzycznej lub osoby polskojęzycznej o nowe opcje 
językowe z katalogu oficjalnych języków Unii Europejskiej, nie więcej niż 3 języki rocznie, 
pod warunkiem, że Licencjobiorca zapewnieni specjalistę ds. danego języka oraz specjalistę 
ds. wychowania fizycznego w kraju, którego dany język dotyczy, którzy zweryfikują 
prawidłowość przygotowanego zbioru. 

 Ogłaszający zastrzega, że w umowie licencyjnej wyłączona będzie możliwość udzielania 
sublicencji. 

 
 

Warunki i procedura wyboru 

 
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie 5-letniego doświadczenia w produkcji lub 

dystrybucji sprzętu sportowego w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych lub  
w Kanadzie. 

2) Oferty (w języku polskim lub angielskim) należy składać do 21.07.2022r. włącznie. Oferty złożone 
po tym terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3) Oferta jest wiążąca przez okres 60 dni od daty złożenia oferty – w tym czasie Ogłaszający dokona 
wyboru najkorzystniejszych ofert. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do przedłużenia 
postępowania – maksymalnie o 30 dni. 

4) Wszystkie pytania dotyczące postępowania oraz przedmiotu zaproszenia można kierować na 
adres: zamowienia@awf.wroc.pl 

5) Oferent załącza propozycję umowy licencyjnej sporządzonej w języku polskim i w języku 
angielskim, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, która będzie podstawa do 
negocjacji ostatecznej umowy pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą. Ogłaszający zastrzega 
sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. 

6) Postępowanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności związaną z 
równym traktowaniem wszystkich oferentów, stosowaniem transparentnych procedur i 
równego dostępu do informacji.  

7) Wybór licencjobiorcy jest uwarunkowany spełnieniem wymagań dotyczących komercjalizacji 
wyników badań obowiązujących polskie państwowe uczelnie wyższe. 

8) Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

9) Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu obciążają Oferentów – Ogłaszający nie jest 
zobowiązany do zwrotu żadnych poniesionych w związku z tym kosztów. 

10) Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec 
Ogłaszającego, zwłaszcza dotyczącymi utraty potencjalnych korzyści związanych z nabyciem 
licencji, wyboru innego Oferenta lub poniesienia kosztów związanych z udziałem  
w postępowaniu. 

 

Złożenie i forma oferty 

 
Każdy z oferentów składa jedynie formularz ofertowy (w języku polskim lub w języku angielskim) wg 
załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia, na którym przedstawia proponowane parametry 
załączonej umowy licencyjnej, której propozycję w języku polskim i angielskim stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego zaproszenia. Każdy formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania danego oferenta. Oferty niespełniające tego kryterium będą odrzucone.  
 



 
Wypełnione i podpisane formularze można przesyłać na adres: 
 
Biuro Zamówień Publicznych 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 
51-612 Wrocław 
 
Oferta może być przesłana w formie elektronicznej – wówczas wystarczy podpisany skan formularza 
lub formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub formularz podpisany 
podpisem zaufanym, przesłany na adres: zamowienia@awf.wroc.pl 
 

 


