
 

 
 

Katowice, 23.11.2022 r. 

 

Szacowanie wartości zamówienia  

na usługę B+R 

I. Zamawiający 

SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

KRS: 0000528989 

NIP: 9542751204 

REGON: 360000248 

 

II. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją projektu w ramach "Inkubator Innowacyjności 4.0” (umowa  

nr MNiSW/2020/335/DIR) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MEiN „Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach  Programu  Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-

2020 (Działanie 4.4). SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego usługi pod tytułem:  

Usługa B+R w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” – praca przedwdrożeniowa - 

UŚ/29/II 4.0/2022 – „Stworzenie pierwszej wersji testowej oprogramowania (kodu) do 

programu LegalWizard. Wirtualny asystent kreowania aktów prawa miejscowego”. 

 

Kod  CPV -  73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego 

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  



 

 
 

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. realizowanego w ramach  Programu  

Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy do prawidłowego oszacowania 

wartości zamówienia/usługi w celu wyboru prawidłowego trybu realizacji właściwego 

postępowania ofertowego na wybór podmiotu realizującego usługę w ramach projektu.  

 

IV. Warunki stawiane Wykonawcy i wykluczenia 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy – załącznik nr 1 

 

V. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

1. Kontekst zamówienia: 

Zamawiający realizuje projekt, którego głównym celem prac jest stworzenie pierwszej 

wersji testowej oprogramowania – asystenta wspierającego proces tworzenia projektów aktów 

prawa miejscowego oraz ocenę skutków regulacji poprzez częściową automatyzację tych 



 

 
 

procesów.  

Wersja testowa obejmuje napisanie odpowiedniego kodu. Powinna zawierać podstawowe 

funkcjonalności, nie będzie zawierała elementów merytorycznych (dane będą pochodziły  

z istniejących dokumentów).  

Oprogramowanie ma łączyć cechy edytora oraz kreatora projektów aktów prawnych  

i uzasadnień do aktów prawnych, będąc równocześnie oprogramowaniem przyjaznym dla 

użytkownika. W zakresie edycyjnym, system ma zapewniać: 

• środowisko pozwalające na edycję tekstu; 

• predefiniowaną strukturę dopasowaną do danego typu aktu prawnego; 

• generowanie plików w formacie XML i innych. 

Najważniejszą nowością i kluczową funkcjonalnością proponowanego systemu są funkcje 

kreatora. Obejmują one: 

• predefiniowane jednostki redakcyjne, „cegiełki”, pozwalające na ich konfigurowanie i 

częściową modyfikację; 

• predefiniowany słowniczek (kompatybilny z ustawami oraz zawierający inne pojęcia, 

które mogą zostać ujęte w akcie prawnym); 

• funkcję weryfikacji czy wszystkie wymagane prawem elementy zostały do tekstu 

wprowadzone; 

• funkcje wspomagające ocenę skutków regulacji.       

Wersja testowa oprogramowania ma zwierać podstawowe funkcjonalności. Docelowo, 

system informatyczny musi zakładać możliwość rozbudowywania go do wielu typów aktów 

prawa miejscowego i aktów planowania. Konstrukcja oprogramowania ma mieć charakter 

uniwersalny w tym znaczeniu, że umożliwi poszerzanie go o zawartość merytoryczną służącą 

usprawnieniu i semi-algorytmizacji opracowywania dowolnego innego rodzaju aktów prawa 

miejscowego. Ponadto oprogramowanie pozwoli także na semi-algorytmizację tworzenia 

uzasadnień takich aktów oraz elementów oceny skutków regulacji. Ma ono łączyć cechy 

maszynowego redagowania standardowych rozwiązań prawnych (zależnie od opcji 

preferowanych przez użytkownika), zaawansowanej bazy sprofilowanej informacji prawnej na 

temat ryzyka uznania konkretnych rozwiązań w danym akcie za niezgodne z prawem, a także 

dostosowanych do wybranych rozwiązań elementów uzasadnienia i oceny skutków regulacji. 



 

 
 

 

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

I. Etap I: 

a. Omówienie założeń oprogramowania i podstawowych funkcjonalności; 

b. Wybór środowiska dla oprogramowania dopasowanego do ustalonych założeń; 

c. Zidentyfikowanie potencjalnych problemów tworzenia oprogramowania; 

d. Zweryfikowanie założeń oprogramowania u co najmniej 2 potencjalnych 

użytkowników końcowych oprogramowania; 

e. Korekta założeń na podstawie uzyskanych informacji od potencjalnych 

użytkowników końcowych oprogramowania. 

Rezultat: Raport z badań uwzględniający minimalny zakres z lit. a –e.  

II. Etap II: 

Wykonanie wstępnego zarysu oprogramowania na podstawie ustaleń Etapu I – wykonawca 

powinien zweryfikować komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 

warunkach testowych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały 

zintegrowane. 

Rezultat: Raport z badań uwzględniający minimalny zakres z lit. a.  

III. Etap III:  

a. Analiza oprogramowania opisana w Etapie II; 

b. Wprowadzenie wzorów dokumentów do oprogramowania i weryfikacja poprawności 

procesu; 

c. Modyfikacje oprogramowania; 

d. Zidentyfikowanie potencjalnych problemów rozwijania oprogramowania; 

e. Zweryfikowanie założeń oprogramowania wraz z prezentacją zarysu 

oprogramowania u co najmniej 2 potencjalnych użytkowników końcowych 

oprogramowania; 

f. Korekta oprogramowania na podstawie uzyskanych informacji od potencjalnych 

użytkowników końcowych oprogramowania; 

g. Ustalenie dalszych możliwości rozwoju oprogramowania; 

Rezultat: Raport z badań uwzględniający minimalny zakres z lit. a. – g. Przekazane dane 



 

 
 

oraz pliki wykonawcze opracowanej wersji oprogramowania. 

Dokumentacja winna zostać przygotowana z użyciem oprogramowania/narzędzi 

pozwalających na współpracę z podmiotami świadczącymi usługi „software developmentu” 

oraz na jego dalszą modyfikację pod potrzeby Zamawiającego. 

Wytworzone w ramach realizacji przedmiotowej usługi Prawa własności intelektualnej 

(autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej) do wyników prac wytworzonych 

w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia przysługują wyłącznie Zamawiającemu i zostaną 

uregulowane w odrębnej umowie.  

Prowadzone działania, jak i opracowywane w ramach usługi materiały, zostaną wytworzone 

i oznaczone w zgodzie z identyfikacją wizualną projektu i wytycznymi Zamawiającego w tym 

zakresie. 

Realizacji usługi wymaga stałej współpracy z zespołem projektowym.  

Termin realizacji: Nie dłużej niż do 31.03.2023 r.  

 

VI. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy przygotować na załączonych formularzach (załącznik nr  1) lub w formie 

mailowej zwierającej określenie ceny/terminu realizacji oraz danych Oferenta. 

2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl najpóźniej do dnia 

28.11.2022 r. godzina 15:00 

3. Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela: 

Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296 e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl 

 

 VII. Załaczniki 

Formularz ofertowy (zał. Nr 1). 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do 

złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału  

w postępowaniu ofertowym. 
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