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ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO 

 

Informacje wprowadzające: OncoTransfer sp. z o.o. to spółka celowa powołana przez Narodowy 

Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy aktem notarialnym z 

23 stycznia 2019, za zgodą Rady Naukowej i Ministerstwa Zdrowia. 

Celem działania Spółki jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki. 

 

OncoTransfer sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług prawnych 

w zakresie bieżącej działalności spółki. 

 

Doradztwo będzie obejmowało szczególnie działania związane z realizacją projektu w ramach programu 

Inkubatory Innowacyjności 2.0:  

- opracowywanie strategii ochrony praw własności intelektualnej dla projektów, przygotowywanie umów 

związanych z ochroną własności intelektualnej, 

- udzielenie wsparcia organizacyjno-prawnego naukowcom zainteresowanym założeniem spółki spin-off: 

przeszkolenie w zakresie związanym z prowadzeniem firmy, wsparcie w przygotowaniu umowy spółki, 

statutu spółki i podczas rejestracji spółki. 
 

Warunki udziału w postępowaniu: wykształcenie wyższe prawnicze, preferowane uprawnienia radcy 

prawnego lub adwokata, doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, doświadczenie w 

zakresie transferu umów na transfer technologii, doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z sektora 

medycznego. 

Termin realizacji zamówienia: 02-03 2020 z możliwością przedłużenia 

Kryterium oceny: stawka godzinowa netto 

Miejsce i termin złożenia oferty: oferty można składać na adres oncotransfer@coi.pl do dnia 

24.01.2020 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem oncotransfer@coi.pl 
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