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FORMULARZ OFERTOWY
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Status prawny
NIP
Regon
Adres siedziby
Telefon
e-mail
Witryna internetowa
Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail

Doświadczenie kandydata na Partnera oraz zasoby kadrowe posiadające wykształcenie,
wiedzę, dokonania, kompetencję i doświadczenie do realizacji usług inkubacji związanych
ze wsparciem rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up z obszarów:
ICT, Ekoenergetyka , Produkcja Żywności
max 100 pkt

1. Część: Menadżerowie Inkubacji
a) Max-50 pkt
Opis posiadanego potencjału kadrowego, posiadającego wykształcenie, wiedzę, dokonania, kompetencję i
doświadczenie mogącego w okresie realizacji projektu od 01.01.2019 rok- 31.08.2023r. pełnić funkcję
Menadżerów Inkubacji. Inkubacja będzie realizowana w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz
w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. W projekcie przewidziane zostało 6 cykli inkubacji. Średni okres
inkubacji jednego startup wynosi 6 miesięcy przy czym ostatni cykl inkubacji może zostać zakończony
najpóźniej 30.06.2023 r.
Do zadań Menadżera Inkubacji będzie należało:
- przygotowanie wspólnie ze startupem szczegółowego programu inkubacji dla danego startupu i
nadzór nad jego prawidłową realizacją;
- praca nad rozwojem modelu biznesowego wspólnie ze startupem;
- ustalenie wspólnie ze startupem rodzaju i zakresu usług niezbędnych do wyświadczenia oraz
zapewnienie ich dostarczenia;
- dokonywanie systematycznej oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu według kamieni
milowych;
- sporządzenie końcowego raportu z inkubacji przedsiębiorstwa typu startup.
Raport będzie zawierać listę usług dostarczonych startupowi w toku inkubacji oraz opisany zostanie
w nim postęp, jaki wykonał startup w rozwoju swojego pomysłu w tym :
sprawozdanie z przebiegu procesu inkubacji w ramach projektu, w tym opis
otrzymanych usług podstawowych i specjalistycznych;
model biznesowy opracowany wspólnie z przedsiębiorstwem typu startup
zawierający co najmniej następujące elementy:
opis innowacyjności produktu,
segment klientów
propozycja wartości
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kanały dystrybucji
relacje z klientami
strumienie przychodów
kluczowe zasoby
kluczowe działania
kluczowi partnerzy
struktura kosztów

Należy opisać i udokumentować doświadczenie proponowanej kadry (każdego Menadżera Inkubacji w
bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma przedsiębiorstwami typu startup) związane z tworzeniem modelu
biznesowego, rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania oraz opisać przebieg i efekty współpracy z
danymi przedsiębiorstwami oraz załączyć CV proponowanej kadry.
Ponadto należy opisać w jaki sposób podmiot zapewni, że:
każdy inkubowany podmiot będzie realizował indywidualny program inkubacji, uwzgledniający:
- dopasowane do indywidualnych potrzeb usługi podstawowe i/lub usługi specjalistyczne, w tym dostęp do
adekwatnych ekspertów
- wykorzystanie metodologii rozwoju startupów np.: Customer Development, Lean Startup, Design Thinking
- stałe wsparcie i nadzór Menadżera Inkubacji
- sposób współpracy z Menadżerem Inkubacji
- system monitorowania postępów w trakcie procesu inkubacji
- harmonogram inkubacji oparty o „kamienie milowe” oraz mechanizmy jakościowej weryfikacji ich
osiągania
- warunki przerwania procesu inkubacji w przypadku braku postępów w jego realizacji
- zidentyfikowane ryzyka procesu inkubacji oraz działania/środki mające na celu ich zniwelowanie

b) Max-50 pkt
Opis posiadanego doświadczenia kandydata na Partnera w realizacji usług inkubacji związanych ze
wsparciem rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up z obszarów: ICT, Ekoenergetyka ,
Produkcja Żywności
Należy opisać zakres i efekty współpracy (sukcesy) oraz wskazać okres realizacji poszczególnych działań dla
poszczególnych przedsiębiorstw typu startup.

Doświadczenie oraz zasoby kadrowe posiadające wykształcenie, wiedzę, dokonania,
kompetencję i doświadczenie do realizacji usług inkubacji związanych ze wsparciem
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up z obszarów:
ICT, Ekoenergetyka , Produkcja Żywności
max 100 pkt

2a. Część : Eksperci w procesie inkubacji - usługi podstawowe - warsztaty i
szkolenia
Opis posiadanego potencjału kadrowego mogącego pełnić funkcję Eksperta w procesie inkubacji tj.
świadczyć podstawowe usługi inkubacji na rzecz przedsiębiorstwa typu startup w zakresie:
- prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania start-up do
prezentacji na sesje pitchingowe.
a) Max-50 pkt
Opis wykształcenia, doświadczenia, kompetencji i dokonań proponowanej kadry wraz z załączonym CV.
Opis udziału proponowanej kadry w sesjach pitchingowych w roli inwestora w ciągu ostatnich 5 lat
b) Max-50 pkt
Opis posiadanego doświadczenia kandydata na Partnera w ramach wspierania przedsiębiorstw typu startup
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w roli inwestora
Należy opisać zakres i efekty działalności oraz wskazać okres realizacji działań na rzecz przedsiębiorstw typu
startup.

Doświadczenie oraz zasoby kadrowe posiadające wykształcenie, wiedzę, dokonania,
kompetencję i doświadczenie do realizacji usług inkubacji związanych ze wsparciem
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up z obszarów:
ICT, Ekoenergetyka , Produkcja Żywności
max 100 pkt

2b. Część: Eksperci w procesie inkubacji - usługi podstawowe – obsługa księgowa,
obsługa prawna, doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie marketingowe w
zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej
Opis posiadanego potencjału kadrowego mogącego pełnić funkcję Eksperta w procesie inkubacji tj.
świadczyć podstawowe usługi inkubacji na rzecz przedsiębiorstwa typu startup w wybranym zakresie:
- prowadzenia obsługi księgowej,
- prowadzenia obsługi prawnej,
- świadczenia doradztwa podatkowego,
- świadczenia podstawowego wsparcia marketingowego w zakresie opracowania elementów identyfikacji
korporacyjnej.
a) Max-50 pkt
Opis wykształcenia, doświadczenia i kompetencji proponowanej kadry wraz z załączonym CV.
Opis udziału proponowanej kadry w działaniach na rzecz przedsiębiorstw typu startup w jednym lub w kilku
wyżej wymienionych zakresach w ciągu ostatnich 5 lat.
b) Max-50 pkt
Opis posiadanego doświadczenia kandydata na Partnera w działaniach na rzecz przedsiębiorstw typu startup
w jednym lub w kilku wyżej wymienionych zakresach.
Należy opisać zakres działalności oraz wskazać okres realizacji działań na rzecz przedsiębiorstw typu
startup.

Doświadczenie oraz zasoby kadrowe posiadające wykształcenie, wiedzę, dokonania,
kompetencję i doświadczenie do realizacji usług inkubacji związanych ze wsparciem
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up z obszarów:
ICT, Ekoenergetyka , Produkcja Żywności
max 100 pkt

3. Część: Eksperci w procesie inkubacji- usługi specjalistycznea) Max 50 pkt
Opis posiadanego potencjału kadrowego mogącego pełnić funkcję Eksperta w procesie inkubacji tj.
świadczyć specjalistyczne usługi inkubacji na rzecz przedsiębiorstwa typu startup związane z opracowaniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu dla startup inkubowanych w Olsztyńskim Parku NaukowoTechnologicznym i/lub dla startup inkubowanych w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku w wybranym
zakresie.
Osoby te muszą specjalizować się w określonej dziedzinie i posiadać udokumentowane wykształcenie i/lub
doświadczenie, kompetencje, dokonania przynajmniej jednego z obszarów: ICT, Ekoenergetyka , Produkcja
Żywności w szczególności w jednym lub w kilku zakresach:
- wsparcia technicznego, technologicznego, inżynierskiego, informatycznego, wzorniczego,
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- wsparcia w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu (np. ocena rynkowa
produktu),
- wsparcia w obszarze analiz potrzeb klienta (badanie rynku, identyfikacja, weryfikacja i ocena możliwości
rynkowych, prowadzących do zaspokojeni, a potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne
ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej
strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie),
- wsparcia w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym wizualne
kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży,
- uzyskania ochrony praw własności przemysłowej;
Opis wykształcenia, doświadczenia, kompetencji i dokonań proponowanej kadry wraz z załączonym CV.
b) Max 50 pkt
Opis posiadanego doświadczenia kandydata na Partnera w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstwa typu
startup związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi i wprowadzaniem go
na rynek. Należy opisać zakres i efekty współpracy oraz wskazać okres realizacji poszczególnych działań dla
poszczególnych przedsiębiorstw typu startup.

Doświadczenie oraz zasoby kadrowe posiadające wykształcenie, wiedzę, dokonania,
kompetencję i doświadczenie do realizacji usług inkubacji związanych ze wsparciem
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up z obszarów:
ICT, Ekoenergetyka , Produkcja Żywności
max 100 pkt

4. Część: Eksperci w procesie oceny innowacyjnych pomysłów
Opis posiadanego potencjału kadrowego mogącego pełnić funkcję Eksperta w procesie oceny
innowacyjnych pomysłów na etapie naboru i oceny w projekcie tj. posiadają wiedzę, doświadczenie,
kompetencje związane przynajmniej z jednym z obszarów: ICT, Ekoenergetyka , Produkcja Żywności,
pozwalające na ocenę:
- innowacyjności zgłoszonego pomysłu na poziomie co najmniej krajowym rozumianej jako
„wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco
udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod
względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania,
łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych;
- czy zgłoszony pomysł cechuje się zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi w
stosunku do istniejących rozwiązań danej potrzeby
- czy zgłoszony pomysł ma potencjał biznesowy oraz kompetencje zespołu
Opis wykształcenia, doświadczenia, kompetencji i dokonań proponowanej kadry wraz z załączonym CV.

Oświadczenia
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie został skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oświadczam, że osoby działające w imieniu Podmiotu nie zostały skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z prośbą pozyskania środków publicznych lub
w związku z gospodarowaniem takimi środkami – przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się
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wyroku.
Oświadczenie Podmiot, który reprezentuję nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów
publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy)
Oświadczam, że wobec Podmiotu, który reprezentuję, nie została ogłoszona decyzja o upadłości.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie
znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postepowania
upadłościowego, postepowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności lub nie
znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.
Oświadczam, że Podmiot , który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z ubiegania się z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. nie zachodzą przesłanki
określone w:
- art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020
Oświadczam, o zapoznaniu się Podmiotu, którego reprezentuję z wymogami konkursu i ich
akceptacji (dostępne pod adresem internetowym internetowym
https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/11-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-111platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-1/
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję przystąpi do wspólnej pracy przy konstruowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin na złożenie mija w dniu 14.06.2018 r., w
wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję osiągnął wartość obrotów za ostatni zatwierdzony
rok obrachunkowy na poziomie……………….(należy uzupełnić)

Oświadczam, że, Podmiot, który reprezentuję w dniu składania przez Animatora Platformy
startowej wniosku o dofinansowanie nie jest partnerem w innym projekcie w ramach
poddziałania. 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach „Naboru wniosków o
dofinansowanie poddziałania. 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, działania
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
w 2018 roku” prowadzonym przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję zapewnienia jakość usług świadczonych
przedsiębiorstwom typu startup zgodnej z ze standardami / akredytacjami krajowymi lub
międzynarodowymi, np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub
innym równoważnym, czy standardami opracowanymi przez Stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Niniejszym deklaruję udział w przygotowaniu i przyszłej realizacji projektu.
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………………………………………..
miejscowość, dnia

………….……………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu

