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Akredytacja na świadczenie usług doradczych  

o charakterze prawnym i prawno-patentowym dla Grantobiorców  

Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii 

 

 

 

Ogłoszenie nr 02/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.  
(aktualizacja z dnia 20.07.2018 r. obowiązująca od 25.05.2018 r.) 

 

w związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji”, w ramach Działania 2.2 

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój (dalej jako: „Projekt ARP S.A.”), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą  

w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957,  

NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, kapitał zakładowy w wysokości 

5.297.908.000,00 zł, w pełni opłacony (zwaną dalej „ARP S.A.”), ogłasza rozpoczęcie  

naboru ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługę doradczą  

o charakterze prawnym i prawno-patentowym. 

 

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców 

korzystających z doradztwa w ramach Projektu ARP S.A.. Skorzystanie z usługi podmiotu 

akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części 

poniesionych kosztów. 

I. Opis usługi doradczej 

Usługa doradcza będzie świadczona na rzecz przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (sektor MŚP) w związku z planowanym przez tych przedsiębiorców 

nabyciem wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) i wdrożeniem ich do działalności 

prowadzonego przedsiębiorstwa. 

 

1. Ogólne zasady realizacji usługi doradczej 

a) Doradztwo będzie świadczone na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP z całego kraju. 

b) Przedsiębiorca będzie opłacał w 100% koszty usługi doradczej Podmiotowi 

świadczącemu usługę doradczą. Część kosztów netto (od 50% do 85%) będzie 

refundowana przedsiębiorcy przez ARP S.A. w ramach Projektu ARP S.A.. 

c) Podmiot świadczący usługę doradczą otrzyma od przedsiębiorcy wszystkie niezbędne 

dokumenty konieczne do wykonania usługi w formie papierowej lub  

elektronicznej. 

d) Wszystkie usługi doradcze powinny odbywać się co do zasady w siedzibie 

przedsiębiorcy, na rzecz którego doradztwo jest świadczone, chyba że strony ustalą inny 

sposób działania przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 
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e) W wyniku każdej usługi doradczej musi powstać dokument w wersji papierowej oraz  

w wersji elektronicznej.  

f) ARP S.A. dopuszcza możliwość zatrudnienia Podwykonawcy przy realizacji usług 

doradczych. 

2. Tematyka oraz przewidywany czas doradztwa. 

a) Konstruowanie umowy transferu technologii 

 wskazanie stron umowy,  

 precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy,   

 weryfikacja praw Dawcy do technologii, 

 zawarcie postanowień przedmiotowo istotnych dla danego typu umowy (essentialia 

negotii),  

 zawarcie w umowie ustaleń stron i postanowień o charakterze podmiotowo istotnym 

dla stron (accidentalia negotii), 

 doradztwo w zakresie skutków podatkowych transferu technologii. 

Liczba godzin: 16 

 

b) Negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii w imieniu 

Grantobiorcy  

Liczba godzin: 8 

c) Weryfikacja umowy transferu technologii wraz z doradztwem w tym zakresie  

pod względem: 

 zgodności postanowień umowy z przepisami prawa,  

 zgodności postanowień umowy z planami Grantobiorcy technologii,  

 posiadania przez Dawcę technologii praw do technologii, 

 skutków podatkowych umowy,  

 ryzyk prawnych wynikających z postanowień umowy dla Grantobiorcy. 

Liczba godzin: 12 

 

d) Badanie przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym 

w tym w szczególności: weryfikacja statusu prawnego i możliwości występowania praw osób 

trzecich stanowiących ryzyko prawne (podstawa do odmowy udzielenia prawa wyłącznego, 

podstawa do unieważnienia prawa wyłącznego, podstawa do wystąpienia z roszczeniami 

wobec podmiotu stosującego technologię) dla technologii (badanie tzw. „czystości 

patentowej” w odniesieniu do technologii chronionych patentem, jak również innymi prawami 

wyłącznymi lub w odniesieniu do zgłoszeń) we właściwych rejestrach, w tym prowadzonych 

przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), Centralny Ośrodek Badania Roślin 

Uprawnych (COBORU), World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent 

Office (EPO), Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w komercyjnych 

bazach danych  

Liczba godzin: 18 
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e) Doradztwo w zakresie dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, 

w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej do technologii  

Liczba godzin: 3 

 

f) Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii  

Liczba godzin: 4 

 

3. Stawka jednostkowa za 1 h świadczenia usługi doradczej 

446,36 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści sześć groszy) netto, 
powiększona o należny podatek od towarów i usług. 
 

II. Termin realizacji usługi doradczej 

Usługa będzie świadczona w latach 2017-2022. Podmiot świadczący usługę doradczą 

będzie zobowiązany do wykonywania usług na rzecz każdego przedsiębiorcy, który się do 

niego zgłosi w ramach Projektu ARP S.A., w terminie nie dłuższym niż 60 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia się przedsiębiorcy. Podmiot świadczący usługę 

doradczą będzie mógł odmówić wykonania usługi w powyższym okresie w sytuacji, w której 

liczba zgłoszeń na usługi doradcze przekroczy 12 zgłoszeń w przeciągu 30 dni 

kalendarzowych. 

 

III. Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę 

doradczą:  

1. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.  

2. Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte 

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: 

 co najmniej 20 opinii/analiz/ekspertyz prawnych/utworzonych lub zweryfikowanych 

umów, dotyczących prawa cywilnego, prawa autorskiego lub prawa własności 

przemysłowej; 

 co najmniej 20 rejestracji patentów, lub wzorów użytkowych, w tym co najmniej  

1 rejestrację patentu europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);  

 usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 transferów technologii;  

 usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 wdrożeń technologii.   

3. Dysponowanie niezbędnym zespołem prawników (minimum 5 osób), w tym: minimum  

3 osobami, które posiadają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej jako adwokaci 

lub radcowie prawni i minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia  

w postaci tytułu zawodowego rzecznika patentowego, w tym 1 posiadający tytuł 

zawodowy inżyniera.  

 

IV. Zgłoszenia 

Proces udzielania akredytacji będzie miał charakter ciągły. Podmioty mogą składać Oferty 

od dnia 1 grudnia 2017 roku. ARP S.A. będzie informowała na stronie internetowej 

www.siecotwartychinnowacji.pl o ewentualnym zawieszeniu procesu przyjmowania Ofert. 

 

http://www.siecotwartychinnowacji.pl/
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Oferta musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz być zgodna ze Wzorem 

Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

Do oferty należy załączyć dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań 

wskazanych w Ogłoszeniu w pkt III. 

W przypadku usług wskazanych w punkcie III.2 dokumentacją potwierdzającą spełnianie 

wymagań mogą być oświadczenia potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą, 

potwierdzające iż wykonał usługi wymienione w Wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do 

Wzoru Oferty świadczenia usług doradczych o charakterze prawnym i prawno-patentowym 

dla Grantobiorców.  

Jeżeli usługi wymienione w Wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru Oferty 

świadczenia usług doradczych o charakterze prawnym i prawno-patentowym dla 

Grantobiorców, odnoszą się do warunku przeprowadzenia rejestracji 20 patentów lub 

wzorów użytkowych (w tym co najmniej 1 rejestrację patentu europejskiego w Europejskim 

Urzędzie Patentowym - EPO) i realizowane były przez osoby niewskazane w Wykazie osób, 

które będą uczestniczyć w realizacji usługi doradczej, do Oferty należy załączyć także 

oświadczenie podmiotu ubiegającego się o akredytację, iż usługi te zostały wykonane przez 

jego pracowników/współpracowników. 

Dla każdej z osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi doradczej, umieszczonych 

w wykazie osób będącym załącznikiem nr 2 do Wzoru Oferty świadczenia usług doradczych 

o charakterze prawnym i prawno-patentowym dla Grantobiorców, w rubryce opis 

doświadczenia zawodowego należy wskazać także numer wpisu do rejestru zawodowego. 

Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej, 

bezpośrednio w siedzibie ARP S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro IV, albo 

przesłać pocztą lub kurierem na wskazany adres siedziby. 

Pytania dotyczące Ogłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej soi@arp.pl 

lub telefonicznie: 22 695 37 88. 

 

Załączniki do pobrania:  

1. Wzór Oferty. 

2. Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach Projektu 

ARP S.A., będące Załącznikiem nr 2 do Regulaminu finansowania usług doradczych  

w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji”. 

3. Wzór Umowy akredytacyjnej. 

 

 


