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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2

Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań
informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma
startowa dla nowych projektów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
Temat seminarium: Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa obejmuje jednodniowe seminarium na temat Jak skutecznie sprzedać swój pomysł
inwestorowi dla grupy liczącej około 50 osób. Uczestnikami seminarium będą 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.
1. PROGRAM SEMINARIÓW:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 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
2. TERMIN, MIEJSCE SEMINARIÓW:
a) 21.02 2022 r. dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
b) 22.02.2022 r. dla Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Zamawiający ustali z Wykonawcą przedział godzinowy realizacji zamówienia w dniu
zawarcia umowy. Seminarium może odbywać się jedynie w dni pracujące, za co uważa się
dni pracy Zamawiającego.
3. ORGANIZACJA SEMINARIÓW:
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania seminarium w formie zdalnej.
2. Wykonawca zapewni obsługę techniczną podczas konferencji zdalnej.
3. Wykonawca zapewni platformę do prowadzenia konferencji zdalnej o następujących
parametrach:
3.1. możliwość emisji konferencji do co najmniej 70 uczestników
3.2. możliwość wyświetlania prezentacji przez prowadzącego/prowadzących

3.3. możliwość prowadzanie konferencji jednocześnie przez co najmniej 3-ech
prowadzących (prelegentów)
3.4.
możliwość wygenerowania listy obecności uczestników konferencji, czasu
uczestnictwa (imię, nazwisko , adres mailowy)
3.5. możliwość moderowania wizją i fonią przez administratora konferencji zdalnej
3.6. platforma będzie kompatybilna z funkcją prowadzenia transmisji online na portalu
społecznościowym Facebook.
4. LICZBA UCZESTNIKÓW: około 50 osób
5. LICZBA GODZIN:
a) 4 godziny dydaktyczne = gdzie godzina dydaktyczna równa się 45 minut.
b) Dodatkowo - 1 przerwa 15 minutowa po 2 godz. dydaktycznych
6.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ:
a) szczegółowy program wykładu z dostarczeniem go w wersji elektronicznej
Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy na adres:
wasilewska.agnieszka@opnt.olsztyn.eu
b) prezentację tematyczną, którą będzie można opublikować na stronie projektu najpóźniej
w dniu przeprowadzenia seminarium,
c) wersję elektroniczną materiałów dla uczestników przekazaną Zamawiającemu najpóźniej
do dnia 16.02.2022r. .na adres: wasilewska.agnieszka@opnt.olsztyn.eu
d) przeprowadzić seminarium zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem
e) po zakończeniu seminarium, dostarczyć podpisane oryginały agendy, programu,
prezentację, wydruk zamkniętej transmisji uczestników seminarium

