Olsztyn, 28 kwietnia 2020r.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji
zamówienia pt. Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes
dla 22 startupów w ramach projektu: 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).
Wydarzenie Time of Heroes jest podsumowaniem procesów inkubacji połączonym z wydaniem
rekomendacji oraz z poszukiwaniem inwestorów celem rozwijania pomysłu na biznes. Wydarzenie
podzielone będzie na dwa etapy:
I etap – prezentacja przygotowanych innowacyjnych produktów wraz z elementami modelu
biznesowego.
II etap - dyskusja ekspertów podczas której moderator będzie zobowiązany zgromadzić informacje/
materiały niezbędne do przygotowania rekomendacji.
Rekomendacje stanowią ocenę startupu i są podsumowaniem procesu inkubacji polegającego na
świadczeniu usług podstawowych i specjalistycznych, wsparciu szkoleniowym celem opracowania
rentownego modelu biznesowego i MVP. Rekomendacje stanowią załącznik do wniosku w
poddziałaniu 1.1.2 dla przedsiębiorców, którzy zakończyli proces inkubacji w ramach poddziałania
1.1.1 POPW Platformy startowe.
Usługa obejmuje:
1.
bezpośredni lub zdalny udział w charakterze moderatora w wydarzeniu TIME OF HEROES,
które odbędzie w się w formie prezentacji startupów oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli
funduszy vc i innych funduszy inwestycyjnych w dniach 17.06.2020r.w Olsztyńskim Parku
Naukowo-Technologicznym i 18.06.2020r. w Parku Naukowo Technologicznym w Ełku. (szacowane
godziny wydarzenia 10.00-18.00) Zależnie od sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 możliwe
jest przeprowadzenie wydarzenia w formie zdalnej – wideokonferencji. Za stronę techniczną
odpowiedzialny będzie Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny i Parku Naukowo Technologiczny
w Ełku .

2.
dokonanie oceny 15 startupów w OPN -T Olsztyn i 7 startupów w PNT - Ełk na podstawie
materiałów dot. rozwoju startupu w trakcie inkubacji, prezentacji startupu oraz opinii/analiz
poszczególnych ekspertów biorących udział w wydarzeniu Time of Heroes;
3.

wydania opinii dot. MVP dla 15 startupów w OPN -T Olsztyn i 7 startupów w PNT - Ełk;

4.
wydania rekomendacji wraz z uzasadnieniem tj. oceną opisową dla 15 startupów w OPN -T
Olsztyn i 7 startupów w PNT - Ełk
a)

stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej,

b)

dalszych prac i warunków rozwoju przedsięwzięcia,

c)
poszczególnych elementów modelu biznesowego w ujęciu biznesowym, kompetencyjnym,
finansowym
Opracowanie dla każdego start-upu będzie sporządzone na formularzu według wzoru dostarczonego
przez Zamawiającego.
Termin na dostarczenie podpisanego opracowania - 7 dni kalendarzowych od dnia Wydarzenia.
Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli o poufności informacji przekazanych w
załączniku nr 1 oraz wszelkich innych informacji przekazanych w formie ustnej lub pisemnej.
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji
zamówienia szczegółowo opisanego powyżej. Szacunek musi zawierać wszystkie koszty, jakie
wykonawca będzie ponosił w związku z realizacją usługi.
Szacunek należy podać w podziale na dwa wydarzenia Time of Heroes odrębnie dla 15 startupów – w
OPNT Olsztyn i 7 startupów w PNT – Ełk (wartość netto i brutto).
W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 1.
Szacunek należy przesłać na adres mailowy: a.wasilewska@opnt.olsztyn.pl w terminie do
30.04.2020r. do godz. 12.00.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: a.wasilewska@opnt.olsztyn.pl
UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl
przepisów ustawy Prawo zamówień 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 Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul.
Trylińskiego 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 wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

