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Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie obsługi prawnej 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach
projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.

Celem ww. projektu jest stworzenie Platformy Startowej – programu wsparcia, którego celem będzie przekształcanie
nowych pomysłów biznesowych w gotowe do komercjalizacji produkty oraz w efekcie zwiększenie liczby innowacyjnych
przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. W ramach „Platformy startowej dla nowych pomysłów – Hub of
Talents” podejmowane będą działania mające na celu poszukiwanie też właściwego modelu biznesowego dla
nowotworzonych przedsiębiorstw typu startup.

3.

Zamówienie dotyczy obsługi prawnej 13 przedsiębiorstw (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w procesie
ich inkubacji w ramach ww. platformy startowej Hub of Talents. Ww. przedsiębiorstwa to firmy nowoutworzone,
zarejestrowane na terytorium województwa warmińsko – mazurskiego lub podlaskiego. Miejsce inkubacji
przedsiębiorstw: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 2).

4.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2017 r.
 UWAGA: Proces inkubacji jednego przedsiębiorstwa typu startup wynosi minimum 2 miesiące.
Rzeczywisty okres realizacji procesu inkubacji każdego przedsiębiorstwa (tj. czas trwania procesu, termin realizacji
procesu inkubacji) zostanie ustalony na etapie tworzenia indywidualnego programu inkubacji dla każdego
przedsiębiorstwa typu startup. W związku z powyższym obsługa prawna może być realizowana w tym samym czasie
w zakresie wszystkich 13 przedsiębiorstw lub w odniesieniu do różnych firm w innym czasie. Różny także może być
rzeczywisty czas trwania procesu inkubacji dla każdego przedsiębiorstwa;
 Wykonawca zobowiązany będzie realizować wszelkie czynności w ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw
w sposób gwarantujący ich terminowe wykonanie, bez zbędnej zwłoki, przy czym Zamawiający zastrzega, że wszelkie
wymagane opinie i analizy prawne muszą być sporządzane na piśmie nie później niż w terminie do 7 dni roboczych
od dnia wystąpienia o ich wydanie;
 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków w terminach zapewniających spółkom
inkubowanych w ramach ww. platformy startowej Hub of Talents terminowe wykonanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych
i o rachunkowości, jak również regulaminów pracy i wynagradzania oraz wewnętrznych uregulowań spółek
inkubowanych w ramach platformy startowej Hub of Talents oraz zawartych umów, pod warunkiem, że spółka
inkubowana w ramach platformy startowej Hub of Talents przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty i informacje
potrzebne do wykonania ww. czynności.

5.

Miejsce i czas świadczenia usług:
Wykonawca zapewni ciągłość obsługi prawnej przedsiębiorstw w okresie realizacji zamówienia oraz dyspozycyjność
specjalistów go reprezentujących (radców prawnych), tj.:
 podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą pełniącą dyżur w siedzibie
Zamawiającego 4 godziny (1 godzina = 60 minut) tygodniowo do 30.04.2016r. Terminy dyżurów zostaną uzgodnione
z Zamawiającym;



podczas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dodatkowo, minimum 1 osobę, która poza siedzibą
Zamawiającego będzie świadczyła usługi przez telefon oraz drogą e-mail przez 4 godziny (1 godzina = 60 minut)
dziennie we wszystkie dni robocze tygodnia.

6.

Zasady rozliczeń:
Wykonawca w ramach realizowanej obsługi prawnej otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe),
którego wysokość pozostanie niezależna od rzeczywistej liczby godzin świadczonych usług w poszczególnych miesiącach
realizacji zamówienia.

7.

Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) Obsługa prawna 13 przedsiębiorstw typu startup inkubowanych w ramach platformy startowej Hub Of Talents, tj.:
 doradztwo prawne rozumiane jako udzielanie konsultacji i wyjaśnień oraz sporządzanie pisemnych opinii i analiz
prawnych,
 przygotowywanie projektów pism urzędowych,
 opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym, redakcyjnym i merytorycznym wewnętrznych aktów
prawnych, projektów regulaminów, statutów, projektów umów i porozumień, które pojawią się w początkowej
fazie funkcjonowania obsługiwanych przedsiębiorstwa typu startup,
 uczestnictwo w prowadzonych przez firmy rokowaniach lub negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana,
rozwiązanie stosunku prawnego lub zawarcie ugody;
 bieżący kontakt i współpraca z osobami upoważnionymi do reprezentowania przedsiębiorstw;
2) Wykonawca zapewni przedsiębiorstwom wsparcie o którym mowa w pkt. 1) w następujących dziedzinach prawa:
 prawo działalności gospodarczej,
 prawo pracy,
 prawo ubezpieczeń społecznych,
 prawo podatkowe i przepisów o rachunkowości,
 prawo handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem sp. z o.o. oraz obowiązujących zasad tworzenia,
funkcjonowania, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego,
 prawo cywilne,
 prawo autorskie i prawo własności przemysłowej;
3) Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu w celu zatwierdzenia tzw. miesięcznych kart ewidencji czasu
i zakresu realizowanych działań odrębnie na rzecz każdego przedsiębiorstwa. Karty będą przygotowywane wg wzoru
udostępnionego przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady składania Zamawiającemu ww. kart zostały opisane
w istotnych postanowieniach umowy z Wykonawcą, stanowiących załącznik nr ………. do SIWZ. Ww. karty podlegały
będą weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz stanowiły będą podstawę rozliczeń finansowych
z Zamawiającym.
4) Bieżący kontakt i współpraca z przedstawicielami Zamawiającego. Zamawiający sprawuje bieżący nadzór merytoryczny
i organizacyjny nad pracą Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego
rodzaju usług, z zaangażowaniem i należytą troską o finanse spółek inkubowanych w platformie startowej Hub of
Talents, jak również interes prawny Zamawiającego.

6) Wykonawca przy realizacji obowiązków zobowiązany jest uwzględniać okoliczność, iż wszystkie 13 ww.
przedsiębiorstw znajduje się w początkowej fazie rozwoju swojej działalności, dlatego też wymienione powyżej
czynności i obowiązki powinny być realizowane w sposób, który zapewni ww. firmom zapoznanie się z
obowiązującymi przepisami prawa oraz ciążącymi na nich obowiązkami w związku z rozpoczętą działalnością
gospodarczą.
7) Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do danych gromadzonych oraz
przechowywanych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
8.

Informacje dodatkowe:
1)

Prace nad rozwojem nowych pomysłów biznesowych w ramach ww. platformy startowej Hub of Talents
będą obejmowały niezbędne działania mające na celu rozwój pomysłów tak, aby mogły być one ostatecznie
przygotowane w formie innowacyjnego produktu w postaci zweryfikowanego rynkowo MVP
(tj. produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności) oraz przygotowanie na jego podstawie rentownego,
skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego zwiększającego szanse na sukces rynkowy,

2)

Przedsiębiorstwo typu startup – przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i
rentownego modelu biznesowego. Jest to nowopowstałe przedsiębiorstwo, w większości przypadków technologiczne,
związane z szeroko pojętymi innowacjami, które będąc w fazie inkubacji aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu.
Charakteryzuje się niskimi kosztami rozpoczęcia działalności, wyższym niż w przypadku „standardowych”
przedsięwzięć ryzykiem biznesowym oraz potencjalnie wyższym w stosunku do „standardowych” przedsięwzięć
zwrotem z inwestycji.

3)

Proces inkubacji przedsiębiorstwa typu startup - wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili podpisania
umowy inkubacji z nowoutworzonym przedsiębiorstwem do momentu stworzenia MVP. W ramach inkubacji
przedsiębiorstwo typu startup ma prawo korzystać m.in. z doradztwa w zakresie tworzenia własnej firmy oraz
doradztwa bieżącego w trakcie trwania procesu inkubacji, pomocy administracyjno–prawnej, w tym pomocy w
przygotowywaniu umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, porad prawnych, prawa do
korzystania z powierzchni biurowej, zaplecza technicznego oraz usług specjalistycznych, zindywidualizowanych pod
kątem potrzeb przedsiębiorstwa typu startup. W ramach Platformy startowej faza inkubacji przedsiębiorstw obejmuje
etap prac nad rozwojem pomysłu i może trwać minimum 2 miesiące, pod warunkiem realizowania ustalonych
„kamieni milowych” określonych w ramach indywidualnego dla każdego przedsiębiorstwa typu startup programu
inkubacji.
Proces inkubacji przedsiębiorstwa typu startup służył będzie rozwojowi przedsiębiorstwa do następującego etapu:
a) gotowość do pierwszej sprzedaży,
b) uporządkowana sytuacja prawna i organizacyjna,
c) wyposażenie przedstawicieli inkubowanego przedsiębiorstwa w umiejętności posługiwania się zwinnymi,
nowoczesnymi metodykami zarządzania (Lean Startup/ Customer Development/ Design Thinking),
d) wyposażenie przedstawicieli inkubowanego przedsiębiorstwa w wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu
i promocji, oraz m.in. z zakresu tworzenia identyfikacji korporacyjnej ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorstwa,
e) kompletne osobowo lub z rozpoznanymi potrzebami rekrutacyjnymi,
f) zdefiniowana grupa docelowa klientów i dopasowany do ich potrzeb produkt w postaci ww. MVP,
g) gotowe do przyjęcia zewnętrznego finansowania dalszego rozwoju produktu,
h) posiadające komplet standardowej dokumentacji inwestorskiej oraz umiejętności potrzebne do przeprowadzenia
prezentacji inwestorskiej.

4)

MVP (Minimum Viable Product) – pierwsza wersja produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności, która może
zostać zaoferowana klientom. W zależności od przyjętej metodologii opracowania modelu biznesowego dla danego
przedsiębiorstwa typu startup, MVP może stanowić przedmiot testowania rynku, w celu uzyskania informacji zwrotnej
służącej dalszemu jego rozwojowi.

5)

Indywidulany program inkubacji przedsiębiorstwa typu startup – zadania, czas, termin i harmonogram działań
związanych z korzystaniem przez przedsiębiorstwo typu startup z usług podstawowych i specjalistycznych
prowadzących do opracowania MVP i modelu biznesowego.

