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RPO.IV.KK.2621/06/2021 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – Opis Przedmiotu Zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do systemu obsługi prawnej dla pracowników 

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

System musi umożliwiać dostęp do jego zasobów w wersji online dla wszystkich pracowników 

LAWP poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów 

na stacjach klienckich oraz 6 stanowisk z dostępem poza LAWP.  

Zawartość systemu:  

1. Akty Prawne 

a. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie 

b. Dzienniki urzędowe UE L (Akty prawne) i C (Informacje i zawiadomienia) 

c. Prawo miejscowe 

d. Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów 

e. Prawo korporacyjne 

f. Projekty ustaw 

2. Zakres tematyczny 

a. Prawo cywilne 

b. Postępowanie cywilne 

c. Prawo spółek handlowych 

d. Unia Europejska 

e. Prawo pracy 

f. Prawo administracyjne 

g. Zamówienia publiczne 

h. Prawo karne 

i. Postępowanie karne 

j. Prawo samorządowe 

k. Finanse publiczne, księgowość i podatki 

l. Kadry i płace 

m. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne 

n. Informacja publiczna, ochrona danych osobowych, RODO 

 

3. Moduły komentarzowe 

a. Treści powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami, zawierające komentarze, 

monografie oraz opinie i artykuły z czasopism 

b. Orzecznictwo 

c. Linie / Kierunki Orzecznicze 

d. Praktyczne Wyjaśnienia (obszerna baza zadanych pytań) 
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e. Analizy 

f. Aktualizowane kwartalnie komentarze do wiodących kodeksów 

 

4. Orzecznictwo 

Aktualne orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, 

Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału 

Sprawiedliwości UE ze wskazanie implikacji dla polskiego systemu prawnego. 

5. Legislacja 

Omówienie projektowanych i bieżących zmian w prawie ze wskazaniem istotnych 

zmian i skutków nowelizacji 

6. Wzory pism i umów 

Baza wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i pdf, 

zawierająca praktyczne objaśnienia powiązane z odpowiednimi modułami 

tematycznymi) 

7. Informator 

Baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w 

gospodarce 

8. Aktualności / kalendarium 

Źródło informacji o zmieniającym się prawie 

9. Bibliografia 

 

 

 

 


