Załącznik nr 1 do SIWZ nr 66/2019/PN/OPNT/SI

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP
z województwa warmińsko-mazurskiego.
Dotyczy realizacji projektu „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego 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 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji projektu Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator, przedsiębiorstwa we wczesnej
fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalność i zarejestrowane na terenie
województwa Warmińsko-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 być udoskonalona/
tworzona w ramach projektu. wynikiem doradztwa ma być Indywidualny Program Rozwoju (IPR). IPR
jest punktem wyjściowym, określającym zakres merytoryczny oraz szacowany czas realizacji
poszczególnych usług, jakie należy wykonać na rzecz przedsiębiorstwa, aby powyższy cel został
osiągnięty. Wzór dokumentu „Indywidualny Program Rozwoju” będzie określony przez
Zamawiającego.
Doradztwo dla każdego z MŚP w zakresie opracowania Indywidualnego Program Rozwoju będzie
odbywało się w formie 2 godzinnych lub 2 x 1 godzinnych spotkań bezpośrednich w następujących
miejscach:
1. dla 12 firm – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
2. dla 13 firm Warmińsko-Mazurska Agencja rozwoju Regionalnego S.A.
2. dla 8 firm – Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu
3. dla 8 firm – Park Naukowo-Technologiczny W Ełku
Łącznie do zrealizowania 82 godzin doradztwa (2 godziny na każde MŚP). Doradztwo będzie
wykonane w terminie od 30.09.2019 do 19.10.2019. Schemat usługi:
1. Zmawiający do 30.09.2019 przekaże listę MŚP na rzecz których będą świadczone usługi oraz
wzór Indywidualnego Programu Rozwoju.

2. Wykonawca spotka się z Zamawiającym w ciągu 5 dni od otrzymania listy MŚP o którym
mowa w pkt.1 w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu spotkań z poszczególnymi
MŚP.
3. Realizacja doradztwa zgodnie z harmonogramem.
4. Dostarczenie dokumentów IPR opracowanego dla każdego MŚP.
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 wszelkich informacji nt. MŚP
przekazanych w formie ustnej lub pisemnej.
Rozliczenie nastąpi po wykonaniu IPR dla MŚP na podstawie faktury

................................................................. dnia . ............................................. 2019 r.
(miejscowość)

………………………….………………………………………………………….
podpis Wykonawcy

