Warszawa, 15 lutego 2012 roku
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
Tytuł projektu: „Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii,
Internet i mobile”.

Zapytanie ofertowe EKS/2/2012 dotyczące zakupu usług wykonania:
1. Analiz Prawa Własności
2. Analiz prawnych, stworzenia memorandum inwestycyjnych, umów inwestycyjnych

I.

Dane Zamawiającego
BonusCard Sp. z o.o.
ul. Altowa 2
02-386 Warszawa
REGON: 140178991 NIP: 524-25-43-422

II.

Opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją w/w projektu Spółka zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługi prawnicze z
zakresu prawa polskiego z elementami prawa Unii Europejskiej:
1. Zadanie 1 – Sporządzanie opinii prawnych, doradztwo prawne rozumiane jako Analizy
eksperckie na etapie Preinkubacji wykonywane przez ekspertów – opinie/doradztwo w
zakresie Prawa Własności – od 1 do 30 analiz.
Opinia prawna - sporządzona będzie na potrzeby analizy formalno-prawnych warunków realizacji
Pomysłu, w tym w szczególności:
a) analizy informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz innych danych podanych
przez Pomysłodawcę w kontekście danych ujawnionych w rejestrach Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub Office for Harmonization in the Internal Market
(OHIM), udostępnianych za pomocą sieci Internet, jak również w kontekście powszechnie
obowiązujących przepisów prawa – pod kątem konieczności uzyskania zgód, zezwoleń
bądź koncesji na prowadzenie działalności wynikającej z Pomysłu,
b) analizy prawdopodobieństwa, czy zgłoszony Pomysł lub narzędzia lub metody niezbędne
do jego realizacji nie naruszają praw wyłącznych osób trzecich; przedmiotem opinii powinna
być ocena prawdopodobieństwa takiego naruszenia, a w przypadku stwierdzenia
znacznego prawdopodobieństwa takiego naruszenia – propozycja działań umożliwiających
minimalizację tego ryzyka;
c) wytypowanie obszarów występowania relacji prawnych i oszacowanie ryzyka prawnego w
relacjach z otoczeniem prawno-biznesowym dla zgłoszonego Pomysłu – wstępna ocena.
2. Zadanie 2 – Sporządzanie analiz prawnych, umów i dokumentacji inwestycyjnej rozumiane
jako: Analizy eksperckie na etapie Wejście kapitałowe wykonywane przez ekspertów; Analizy
prawne, stworzenie memorandum inwestycyjnego, umowy inwestycyjnej – od 1 do 10 analiz:
a) doradztwo prawne - dotyczące zagadnień związanych z realizacją w okresie Preinkubacji
Pomysłu w zakresie wszelkich kwestii prawnych realizacji Pomysłu, zgłaszanych przez
Pomysłodawcę i BonusCard po wydaniu pozytywnej opinii prawnej opisanej w pkt. 1 oraz
wpracowanie właściwych rozwiązań prawnych opisanych w pkt. 1 c). Doradztwo
świadczone będzie w terminie ustalonym z Zespołem Pomysłodawcy w porozumieniu z
BonusCard;
b) sporządzenie Dokumentacji Inwestycyjnej (memorandum, term sheet, umowa inwestycyjne
i umowa spółki, analizy prawne towarzyszące) - realizacja przed zakończeniem
Preinkubacji; Dokumentacja Inwestycyjna ma realizować założenia określone w
Regulaminie Projektu oraz w Polityce Inwestycyjnej Projektu;
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III.

Warunki składania ofert
1. Oferta powinna zawierać:
a) Wykazanie znajomości problematyki i dotychczasowego doświadczenia Oferenta (praktycznego
i/lub teoretycznego) we wskazanym zakresie;
b) Opis koncepcji – metoda pracy, zakres analizy, propozycje formy wyników prac;
c) Wskazanie formy umowy i rozliczenia – faktura VAT / rachunek;
d) Średnią cenę za wykonanie jednej analizy dla całości prac z Zadania nr 1 oraz średnią cenę za
wykonanie jednej analizy dla całości prac z Zadania nr 2. Wycena Zadania nr 1 oraz Zadanie nr
2 ma być wykonana oddzielnie. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty Oferenta z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym od towarów i usług jeśli dotyczy. Ponadto,
cena powinna uwzględniać ewentualną wartość autorskich praw majątkowych i wynagrodzenia z
tytułu ich przeniesienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wszelkie parametry określone przez Spółkę, mają charakter orientacyjny i informacyjny.

IV.

Kryteria oceny ofert
1. Cena - 70%
2. Wiedza i doświadczenie w zakresie przedmiotu zapytania – 30%
Na ocenę całej oferty składa się suma punktacji uzyskanej przy ocenie spełniania wymagań zakresu
przedmiotu zapytania.

V.

Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu:
a) na adres spółki:
BonusCard Sp. z o.o.
ul. Altowa 2
02-386 Warszawa
b) lub wysłać na adres e-mail: biuro@bonuscard.pl
2. Termin składania ofert mija dnia 23.02.2012.
3. Oferta powinna być ważna do dnia 31.03.2012.

VI.

Termin rozstrzygnięcia i forma informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Najlepsza oferta zostanie wyłoniona do dnia 29.02.2012.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bonuscard.pl.

VII.

Kontakt
Adres korespondencyjny:
BonusCard Sp. z o.o.
ul. Altowa 2
02-386 Warszawa
e-mail: biuro@bonuscard.pl
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