
 Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 
NIP: 9542751204 REGON: 360000248 KRS: 0000528989 

www.spinus.pl 
 

 

Katowice, dnia 4.10.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN-US Sp. 

z o.o.” realizowanego i współfinansowanego w ramach programu SPIN-TECH (Konkurs I-faza B) organizowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej 

świadczenia specjalistycznych usług doradczych w zakresie zakładania/inwestowania  

w spółki spin–off. 

Przedmiot zapytania Przedmiotem zapytania są usługi doradcze w zakresie założenia spółek spin-off, 

obejmujące m.in.: 

1. Uczestnictwo z Zamawiającym w spotkaniach z Inwestorami,   

2. Opracowanie modelu inwestycji w zakładanych spółkach spin-off, 

3. Doradztwo w procesie inwestycyjnym, 

4. Ogólne doradztwo w zakresie realizacji polityki inwestycyjnej SPIN-US Sp. z o.o. 

Oferta W ofercie należy wskazać następujące elementy: 

1. Oferta cenowa – powinna określać cenę netto za realizację godziny usługi doradczej. 

2. Opis kwalifikacji, wiedzy i dotychczasowego doświadczenia składającego ofertę 

w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Forma płatności Płatność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, co może 

nastąpić po zakończeniu prawidłowej realizacji zlecenia. Do wystawienia faktury 

potrzebne jest wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego faktycznie 

zrealizowanych godzin doradztwa oraz podpisanie protokołu odbioru prac przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

Termin nadsyłania 

ofert 

10.10.2016 r. (do godz. 12:00) osobiście, pocztą tradycyjną na adres siedziby 

Zleceniodawcy lub pocztą elektroniczną na adres spin@us.edu.pl. 

Termin wykonania 

zlecenia 

Do 30.11.2016 r. 
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Warunki umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług do 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów 

wytworzonych w toku realizacji umowy na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w art. 50 Prawo autorskie i dookreślonych przez Zleceniodawcę w umowie ze 

Zleceniodawcą wraz z prawem do korzystania i rozporządzania zależnym prawem 

autorskim. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu zapytania. 

Kryteria wyboru 

oferty 

1. Kwota netto za 1 h usługi doradztwa zdefiniowanej w niniejszym zapytaniu. 

2. Zapewnienie dostępności 3 osób (w tym 1 prawnika) oraz co najmniej 2 osób z 

doświadczeniem w zakładaniu spółek odpryskowych i inwestycji venture capital. 

3. Wykonawca musi zagwarantować dostępność ww. osób w ciągu 48 h na wezwanie 

Zamawiającego na spotkanie negocjacyjne z Inwestorem w siedzibie Zamawiającego, 

tj. Katowice ul. Bankowa 12.  

4. Wykonawca musi zagwarantować dostępność ww. osób w terminie od 17.10 do 30.11 

2016 r. 

5. Szacowana ilość godzin doradztwa w tym okresie to 120 h.  

Wybór wykonawcy i 

data zawarcia 

umowy 

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie przekazane do podmiotów uczestniczących w 

zapytaniu ofertowym w dniu 11.10.2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia 

oferty wykonawcy w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% 

od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert albo 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.  

Zleceniodawca SPIN-US Sp. z o.o. 

 

SPIN-US Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz 

swobodnego wyboru oferty. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem SPIN-US:  

P. Marta Bulanda, tel.: 517 368 234 e-mail: m.bulanda@us.edu.pl  

mailto:m.bulanda@us.edu.pl

