Warszawa, 16 września 2016 r.

Szanowni Państwo,
W związku z wpłynięciem w dniu 15 września 2016 r. pytań ze strony oferentów dotyczących warunków
postępowania ofertowego (Zapytanie ofertowe z dnia 8 września 2016 r.) na realizację usług doradztwa
prawnego w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland, poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie 1. ZAKRES WARSZTATÓW ORAZ NIEODPŁATNEGO DORADZTWA
Czy w związku z równoległym zapytaniem ofertowym skierowanym do rzeczników patentowych możemy
założyć, że warsztat, nieodpłatne doradztwo oraz ewentualne odpłatne doradztwo (pkt 2.1-2.3 Zapytania
Ofertowego) nie obejmuje zagadnień związanych z IP?
Zakładamy, że nasze doradztwo nie powinno obejmować zagadnień podatkowych. Prosimy o potwierdzenie.
ODPOWIEDŹ: Doradztwo prawne obejmie co najmniej kwestie prawne wskazane w zakresie minimalnym w
Zapytaniu pkt. 2.3., stąd doradztwo prawne nie będzie obejmować obszaru usług rzeczników patentowych, na
które prowadzone jest osobne postępowanie ofertowe. W odniesieniu do doradztwa podatkowego nie jest ono
również wskazane w zakresie minimalnym pkt. 2.3., natomiast może stanowić propozycję, która uatrakcyjni
ofertę w ramach zakresu dodatkowego - ponad minimum, które podlega punktacji w ocenie ofert.
Pytanie 2. WYŁĄCZNOŚĆ
Czy przewidujecie państwo jednego partnera prawnego programu, czy też dopuszczacie Państwo istnienie
równolegle kilku partnerów?
ODPOWIEDŹ: Przewidujemy wybór jednego partnera programu w obszarze doradztwa prawnego.

Pytanie 3. WYMIAR DORADZTWA BEZPŁATNEGO
Czy przewidujecie Państwo możliwość ograniczenia wymiaru doradztwa bezpłatnego (pkt 2.1 Zapytania
Ofertowego) do 50 h na rundę, ewentualnie czy dopuszczacie Państwo możliwość zaangażowania kancelarii
tylko w jedną rundę w wymiarze 100 h?
ODPOWIEDŹ: Wybór dotyczy partnera na 2 rundy akceleracji, min 100 h nieodpłatnych dyżurów ekspertów
na 1 rundę, zgodnie ze wskazaniem w pkt. 2.1. Zapytania
Pytanie 4. ODPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU PUNKTU 2.3 ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Jeżeli dobrze rozumiemy pkt 6 Zapytania Ofertowego, to uczestnicy programu akceleracyjnego mają daleko
posuniętą swobodę w wyborze kancelarii, która ma świadczyć dla uczestników odpłatne doradztwo prawne z
pkt 2.3 Zapytania Ofertowego. Wystarczy bowiem, że konkretny start-up nie zaakceptuje wyceny
przedstawionej przez kancelarię lub po prostu odstąpi od realizacji umowy. Czy dobrze rozumiemy, że w takim

przypadku dofinansowanie obsługi prawnej pozyskanej z programu ScaleUp może trafić do kancelarii, która nie
jest partnerem programu. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie

ODPOWIEDŹ: Doradztwo prawne zamawiane dla Startupów dotyczy zarówno przypadku, w którym (1) wybór
doradcy prawnego zależy od Startupu stąd zależny jest od akceptacji oferty przez Startup, jak i (2) usług
prawnych zamawianych na potrzeby zgłoszone przez Startup ze środków ScaleUP ale zamawianych przez
Fundację, w przypadku, gdy projekt otrzyma dofinansowanie. Wszelkie działania w obszarze doradztwa
prawnego jak określono w pkt. 2.3., które będziemy zlecać i opłacać ze środków ScaleUP będą wydatkowane u
wybranego partnera. Oczekujemy również, że jeśli Startup będzie chciał dodatkowo zlecić prace nie opłacane ze
środków Scaleup, ale ze środków własnych Startupu to obowiązujące będą te same stawki.

PYTANIE 5. ZAKRES MOŻLIWYCH MODYFIKACJI
Czy dopuszczacie Państwo możliwość zaangażowania partnera merytorycznego tylko w wybrane ścieżki
tematyczne programu akceleracyjnego (co skutkowałoby odpowiednim zmniejszeniem jego zaangażowania
czasowego np. w nieodpłatne doradztwo)?
ODPOWIEDŹ: Nie przewidywaliśmy takiej opcji.
Rozumiemy, że w przypadku pozyskania finansowania z programu ScaleUp doradztwo z zakresu punktu 2.1
będzie nadal bezpłatne. Czy dopuszczacie Państwo możliwość zmiany tego podejścia i dofinansowanie tego
doradztwa w przypadku pozyskania finansowania?
ODPOWIEDŹ: Tak, również w przypadku dofinansowania ScaleUP te godziny doradztwa – dyżury ekspertów
będą bezpłatne.

W związku z powyższymi pytaniami, przedłużamy termin złożenia ofert do godziny 15.00, 16 września 2016 r.

