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Gdańsk, 04.06.2018 

 

 

 

      TECHNOPARK POMERANIA 

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Klaster Logistyczno - Transportowy poprzez swoich ekspertów świadczy dla przedsiębiorstw  

szeroki zakres usług doradczych związanych z następującymi obszarami:  

1. Doradztwo w zakresie transferu technologii - posiadamy 2 ekspertów prawnych oraz 2 eksper-

tów specjalizujących się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Eksperci posiadają 

doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, kreowaniu nowych firm oraz trans-

feru z firm prowadzących działalność do przedsiębiorstw dokonujących procesu przejęcia. 

Średnia cena usługi 250 PLN netto + 23 % VAT za godzinę pracy.  

2. Doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP 

(w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników paten-

towych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności 

patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków 

prawnych w tym zakresie) - posiadamy 2 ekspertów będących rzecznikami patentowymi oraz 1 

eksperta prawnego specjalizującego się we wskazanym obszarze. Średnia cena usługi 250 PLN 

netto + 23 % VAT za godzinę pracy.  

3. Doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współ-

pracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych (w 

zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczenia praw ma-

jątkowych) - posiadamy 2 ekspertów będących doradcami w zakresie budowania naukowo - 

przemysłowych oraz 2 ekspertów prawnych zajmujących się tematyką umów partnerskich. 

Średnia cena 250 PLN netto + 23 % VAT za godzinę pracy. 

4. Doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług 

(w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO) - posiadamy 2 ekspertów  
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specjalizujących się w analizach rynkowych i badaniach marketingowych. Średnia cena usługi 

200 PLN netto + 23 % VAT za godzinę pracy.  

5. Doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projek-

tów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów 

i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi) - 

posiadamy 4 specjalistów z zakresu sporządzania analiz finansowych i biznes planów oraz 2 

prawników prowadzących negocjacje z potencjalnymi finansującymi. Średnia cena 250 PLN 

netto + 23 % VAT za godzinę pracy. 

6. Doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji - posiadamy 2 ekspertów. Średnia cena usługi 

200 PLN netto + 23 % VAT za godzinę pracy.  

7. Doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania - posiadamy 2 

ekspertów. Średnia cena usługi 200 PLN netto + 23 % VAT za godzinę pracy.  

8. Doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne - posiadamy 3 eks-

pertów. Średnia cena usługi 200 PLN netto + 23 % VAT za godzinę pracy.  

 

Podkreślamy, że jako organizacja posiadamy doświadczenie w realizacji projektów dorad-

czych, posługując się jednocześnie ekspertami zewnętrznymi, którzy są związani z klastrem 

umowami o współpracy.  

Wskazane powyżej ceny usługi przedstawiają poziom oczekiwanego wynagrodzenia. Jeste-

śmy gotowi do dokonania wyceny w sposób „ryczałtowy” za konkretne opracowanie.  

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji; 

 

           Z poważaniem, 

 

 

 

               Marek Świeczkowski 

     Przewodniczący Klastra Logistyczno Transportowego  

       „Północ – Południe” 

 


