Olsztyn, 23 listopada 2020 r.
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
Ul. Trylioskiego 2
10-683 Olsztyn

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyoski Park NaukowoTechnologiczny zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji
zmówienia usługi doradczej polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na
rzecz 1 MŚP z województwa warmiosko-mazurskiego.
Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji projektu „Warmiosko-Mazurski Start-up
Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00
w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 –
„Przedsiębiorczośd (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji projektu Warmiosko-Mazurski Start-up Inkubator, przedsiębiorstwa we wczesnej
fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalnośd i zarejestrowane na terenie
województwa Warmiosko-Mazurskiego otrzymują wsparcie w postaci usług podstawowych
i specjalistycznych, które mają na celu przygotowanie MŚP do zafunkcjonowania na rynku z w pełni
gotowym do sprzedaży innowacyjnym produktem/ usługą oraz opracowanym modelem biznesowym.
Doradztwo ma na celu weryfikację zaawansowania produktu/usługi, która ma byd udoskonalona/
tworzona w ramach projektu. wynikiem doradztwa ma byd Indywidualny Program Rozwoju (IPR). IPR
jest punktem wyjściowym, określającym zakres merytoryczny oraz szacowany czas realizacji
poszczególnych usług, jakie należy wykonad na rzecz przedsiębiorstwa aby powyższy cel został
osiągnięty. Wzór dokumentu
„Indywidualny Program Rozwoju”
będzie określony przez
Zamawiającego.
Doradztwo dla MŚP w zakresie opracowania Indywidualnego Program Rozwoju będzie odbywało
się w formie 2 godzinnych lub 2 x 1 godzinnych spotkao zdanych lub bezpośrednich w Olsztyoskim
Parku Naukowo-Technologicznym.
Forma spotkao zdalnych ustalona będzie bezpośrednio z Wykonawcą i jest dopuszczalna tylko w
okresie zagrożenia pandemią COVID – 19
Łącznie do zrealizowania – 2 godziny doradztwa. Doradztwo ma byd wykonane w terminach:
a) dla dwóch przedsiębiorstw do 09.12.2020 r.

Przed wykonaniem pojedynczej usługi (na rzecz każdego MŚP) Wykonawca otrzyma informacje nt.
przedsiębiorstwa w postaci wniosku aplikacyjnego.
Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli o poufności informacji oraz wszelkich innych
informacji nt. MŚP przekazanych w formie ustnej lub pisemnej.
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyoski Park NaukowoTechnologiczny zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji
zamówienia szczegółowo opisanego powyżej.
Szacunek godziny musi zawierad wszystkie koszty, jakie wykonawca będzie ponosił w związku
z realizacją usługi.
Szacunek należy podad w wartości dla 1 godziny usługi doradczej (wartośd netto i brutto).
W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 1.
Szacunek należy przesład na adres mailowy: b.zegota@opnt.olsztyn.pl w terminie do 30.11.2020 r.
Ewentualne pytania proszę kierowad na adres mailowy: b.zegota@opnt.olsztyn.pl
UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl
przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych. Niniejsze zapytanie służy jedynie zbadaniu rynku
i nie jest podstawą do wyboru Wykonawcy.
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny, ul.
Trylioskiego 2 10-683 Olsztyn (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem sekretariat@opnt.olsztyn.pl i tel. 89 6 120 500.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania przeprowadzenia procedury
szacowania kosztów.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

8. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieśd skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

