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Załącznik nr 1
Zam.77/2019/US/OPNT/SH
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY
Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt.
„Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata
2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
CZĘŚĆ NR 1:
Temat seminarium: Przygotowanie modelu biznesowego startupu.
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Opis przedmiotu zamówienia:
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Jednodniowe
seminarium
nt
przygotowania
modelu
biznesowego startupu dla grupy liczącej około 100 osób, z
zakresu.
1. CEL SEMINARIUM: dostarczenie wiedzy nt modelu
biznesowego start-upu
2. GRUPA DOCELOWA: Główną grupą docelową do której

będzie kierowana kampania będąca przedmiotem niniejszego
zamówienia są osoby młode, w szczególności absolwenci
oraz studenci ostatnich lat studiów, szukający alternatywny
dla pracy na etacie, widzący swoją ścieżkę zawodową jako
właściciela firmy funkcjonującej w oparciu o zgłoszony do
Platformy startowej pomysł bądź koncepcję
3. PROGRAM SEMINARIUM:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
szczegółowy program w terminie 5 dni roboczych od daty
zawarcia umowy. Zamawiający umożliwia konsultacje z
przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych
treści.
b) program seminarium musi uwzględniać w znaczącej części
prezentację doświadczeń/ success stories/ przykładów
4. MIEJSCE REALIZACJI SEMINARIUM:
- Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie, ul.
Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn (budynek BK),
Zamawiający zapewni w pełni wyposażoną salę w sprzęt
multimedialny (laptop, rzutnik, ekran). Jeżeli według
Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny
jest dodatkowy sprzęt, wówczas Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Zamawiającego najpóźniej w dniu
podpisania umowy a Zamawiający zapewni dodatkowy sprzęt
w miarę swoich możliwości technicznych.
5. LICZBA UCZESTNIKÓW: około 100 osób
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6.
LICZBA
GODZIN
SZKOLENIA:
6 godzin dydaktycznych = gdzie godzina dydaktyczna równa się
45 minut.
7. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ:
a) przygotować prezentację tematyczną, którą będzie można
opublikować na stronie projektu najpóźniej w dniu
przeprowadzenia seminarium,
b) opracowanie materiałów dla uczestników najpóźniej 2
dni przed datą seminarium,
c) przeprowadzić seminarium zgodnie z przedstawionym
Zamawiającemu programem.
Cena brutto:

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………
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