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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny , Ul. Trylińskiego 2, 10-683
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 794 38 12 12.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://opnt.olsztyn.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie pełnienia
funkcji opiekuna w procesie inkubacji przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma
startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of
Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Przedmiot zmówienia podzielony został na sześć
części, w ramach których Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część nr 1: Pełnienie
funkcji opiekuna w zakresie jednego przedsiębiorstwa typu startup, Część nr 2: Pełnienie funkcji
opiekuna w zakresie dwóch przedsiębiorstw typu startup, Część nr 3: Pełnienie funkcji opiekuna
w zakresie dwóch przedsiębiorstw typu startup, Część nr 4: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie
dwóch przedsiębiorstw typu startup, Część nr 5: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie trzech
przedsiębiorstw typu startup, Część nr 6: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie trzech
przedsiębiorstw typu startup, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został
w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie
zamawianych usług przedstawione zostały w istotnych postanowieniach umowy z Wykonawcą
w załączniku nr 9 do SIWZ. 5. Szacowana przez Zamawiającego kwota realizacji ww. zamówienia
wynosi 150,00 zł brutto za 1 godzinę pracy opiekuna w procesie inkubacji przedsiębiorstwa typu
startup (1 godzina = 60 minut). 6. Do udziału w procesie inkubacji w ramach ww. projektu
dopuszczone zostaną nowoutworzone przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej. 7. Zamawiający
zakłada, że w ramach realizacji ww. projektu w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
w procesie inkubacji będzie uczestniczyło 13 przedsiębiorstw typu startup. Przedsiębiorstwa będą
zarejestrowane na terytorium województwa warmińsko - mazurskiego lub podlaskiego. Miejsce
inkubacji

przedsiębiorstw:

Olsztyński

Park

Naukowo-Technologiczny

(10-683

Olsztyn,

ul. Władysława Trylińskiego 2). 8. Prace nad rozwojem nowych pomysłów biznesowych w ramach
ww. projektu będą obejmowały niezbędne działania mające na celu rozwój pomysłów tak, aby mogły
być one ostatecznie przygotowane w formie innowacyjnego produktu w postaci zweryfikowanego
rynkowo MVP (tj. produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności) oraz przygotowanie na jego
podstawie rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego zwiększającego szanse
na sukces rynkowy. 9. Proces inkubacji służył będzie rozwojowi przedsiębiorstwa typu startup do
następującego etapu: a) gotowość do pierwszej sprzedaży, b) uporządkowana sytuacja prawna
i organizacyjna, c) wyposażenie przedstawicieli inkubowanego przedsiębiorstwa w umiejętności
posługiwania się zwinnymi, nowoczesnymi metodykami zarządzania (Lean Startup - Customer
Development-Design Thinking), d) wyposażenie przedstawicieli inkubowanego przedsiębiorstwa

w wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i promocji, oraz m.in. z zakresu tworzenia identyfikacji
korporacyjnej ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa, e) kompletne osobowo lub
z rozpoznanymi potrzebami rekrutacyjnymi, f) zdefiniowana grupa docelowa klientów i dopasowany
do ich potrzeb produkt w postaci ww. MVP, g) gotowe do przyjęcia zewnętrznego finansowania
dalszego rozwoju produktu, h) posiadające komplet standardowej dokumentacji inwestorskiej oraz
umiejętności potrzebne do przeprowadzenia prezentacji inwestorskiej. 10. Proces inkubacji prowadził
będzie przedsiębiorstwo typu startup poprzez kolejne, wzajemnie wspierające się etapy, tj.:
a) określenie potrzeb osobowych przedsiębiorstwa (teambulding - zbadanie mocnych i słabych stron
pomysłodawcy - zespołu pomysłodawców oraz wskazanie najpilniejszych potrzeb rekrutacyjnych),
b) zdefiniowanie produktu, który przedsiębiorstwo ma zaoferować klientom oraz określenie kształtu
jego pierwszej iteracji, która trafi na rynek, tj. ww. MVP, c) określenie specjalistycznych potrzeb
w zakresie rozwoju produktu do postaci MVP, d) zapoznanie pomysłodawcy - zespołu
pomysłodawców z metodykami zarządzania: Lean Startup, Customer Development, Design Thinking,
e) wyposażenie pomysłodawcy - zespołu pomysłodawców w wiedzę dot. procesów oraz narzędzi
sprzedażowych, marketingowych i promocyjnych dopasowanych do specyfiki rozwijanego produktu
oraz w wiedzę w zakresie tworzenia identyfikacji korporacyjnej i zarządzania własnością intelektualną
firmy, f) przedstawienie zagadnień dot. sposobów zewnętrznego finansowania dalszego rozwoju
produktu, adekwatnych do sytuacji inkubowanego przedsiębiorstwa, g) spotkania z mentorami
branżowymi, którzy wspierać będą proces rozwoju produktu. 11. Prace nad rozwojem nowych
pomysłów biznesowych w ramach ww. projektu prowadzone będą na podstawie tzw. indywidualnych
programów inkubacji przygotowanych dla każdego przedsiębiorstwa typu startup. 12. Proces
inkubacji będzie się składał z usług podstawowych i specjalistycznych dobranych do indywidualnych
potrzeb każdego przedsiębiorstwa typu startup 13. Indywidualny program inkubacji przedsiębiorstwa
typu startup trwał będzie min. 2 miesiące. 14. Usługi świadczone w ramach programu inkubacji na
rzecz przedsiębiorstw typu startup będą świadczone w oparciu o standardy świadczenia usług
określone

dla

ośrodków

innowacji

Stowarzyszenia

Organizatorów

Ośrodków

i Przedsiębiorczości..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Innowacji

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.10.00-0, 79.42.10.00-1,
85.31.23.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający w ramach niniejszego warunku odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny
jego spełniania. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy
składanego w związku z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie realizację minimum trzech usług doradztwa biznesowego lub szkoleń
biznesowych dla przedsiębiorstw lub osób planujących uruchomienie działalności
gospodarczej. Doradztwo, szkolenia winny być realizowane przez Wykonawcę w ramach
usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze wsparcia
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający w ramach niniejszego warunku odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny
jego spełniania. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy
składanego w związku z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1 osobą posiadającą
następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, która będzie pełniła funkcję opiekuna
w procesie inkubacji przedsiębiorstwa typu startup: a) wykształcenie wyższe, b) minimum
3-letnie

doświadczenie

zawodowe:

-

w

zakresie

doradztwa

biznesowego

dla

przedsiębiorstw, w tym związanego z wprowadzaniem na rynek innowacyjnego produktu
lub usługi i-lub - na stanowisku menedżerskim we wdrażaniu innowacyjnych produktów lub
usług na rynek, bez względu na fazę rozwoju przedsiębiorstwa i-lub - w zakresie doradztwa
biznesowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie
doradztwa związanego z przygotowywaniem, zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej, c) praktyczne doświadczenie w bezpośrednim przygotowaniu minimum
trzech biznesplanów i-lub programów, strategii rozwoju przedsiębiorstw i-lub programów
rozwoju eksportu przedsiębiorstw i-lub audytów przedsiębiorstw (technologicznychmarketingowych- wzorniczych) i-lub studiów wykonalności projektów i-lub ekspertyz i analiz
gospodarczych, d) zdolność do realizacji prac w zakresie planowania, organizowania oraz
koordynacji prac w zakresie rozwoju nowych pomysłów biznesowych oraz znajomość
i praktyczna umiejętność wykorzystania w danym zakresie jednej z metodologii
zarządzania: Customer Development, Lean Startup, Design Thinking - potwierdzona
oświadczeniem Wykonawcy (złożonym w wykazie osób biorących udział w realizacji
przedmiotowego zamówienia), że w zakresie wykorzystania jednej z ww. metodologii
ukończył odpowiednie szkolenie i-lub wykorzystał ją praktycznie w określonych
przedsięwzięciach

zawodowych

(przeprowadzenie

warsztatów

zgodnie

z

daną

metodologią i-lub uczestnictwo w projekcie realizowanym przy wykorzystaniu danej
metodologii).


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający w ramach niniejszego warunku odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny
jego spełniania. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy
składanego w związku z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

W

CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Przez pojęcie głównych usług należy
rozumieć wszystkie usługi jakie niezbędne są do wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawcę, które zostały określone w Sekcji III.3.2 niniejszego
ogłoszenia.

Tym

samym

Zamawiający

informuje,

że

nie

wymaga

wykazania

(udokumentowania) w ofercie informacji o usługach nie wykonanych lub wykonanych
w sposób nienależyty. Zamawiający nie wymaga również wykazania wszystkich
zrealizowanych dotąd przez Wykonawcę usług.;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub
poświadczone notarialnie. 2. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Formularz ofertowy, 3. W przypadku korzystania
z zasobów innego podmiotu - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów o których mowa w art. 26 ust. 2b na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90



2 - Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa typu startup - 5



3 - Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnień w
realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie jeżeli
zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia nie będzie miało wpływu na wysokość ceny zaoferowanej przez Wykonawcę. 3. Termin
realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1)
działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski
żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych prac, 2)
wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności, 3) w przypadku przedłużającej się procedury związanej z realizacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będącego następnym zamówieniem po
zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy. 4) w przedstawionych powyżej przypadkach
wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji zamówienia. 3. Zamawiający
przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, gdy zmiany dotyczą: 1) stawki
podatku od podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust 3 - 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4. Dopuszcza się zmianę
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy osób realizujących przedmiot Umowy. Warunkiem dokonania
zmiany umowy w niniejszym zakresie jest obligatoryjne wykazanie przez Wykonawcę, że nowe osoby
wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy, posiadają te same kwalifikacje, o których mowa
szczegółowo w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale IV. 5. Wszelkie istotne
zmiany przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego zapisane zostały w istotnych
postanowieniach umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://opnt.olsztyn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Olsztyński Park
Naukowo - Technologiczny, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, Budynek BK, pokój nr 5
(sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.07.2016

godzina

12:00,

miejsce:

Olsztyński

Park

Naukowo

-

Technologiczny,

ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, Budynek BK, pokój nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: 1. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu Platforma
startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. 2. Zamawiający
w ramach przedmiotowego postępowania ustala następujące kryteria oceny ofert: 1) Cena brutto
za 1 m-ąc pracy Opiekuna (waga: 90%) 2) Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do spotkania
Opiekuna przedsiębiorstwa typu startup z przedstawicielami przedsiębiorstwa, w przypadku
konieczności odbycia spotkania nie przewidzianego w indywidualnym programie inkubacji,
dotyczącego powstałych (nagłych) trudności-problemów w procesie inkubacji przedsiębiorstwa
(waga: 5%). W ramach niniejszego kryterium, Wykonawcy zaoferować mogą wskazaną poniżej liczbę
dni, otrzymując tym samym następującą liczbę punktów, tj.: 3 pkt - w przypadku 1 dnia 2 pkt
- w przypadku 2 dni 1 pkt - w przypadku 3 dni 3) Przedstawienie przez Wykonawcę wraz
z indywidualnym programem inkubacji przedsiębiorstwa typu startup, planu działań zapobiegawczych
w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnień realizacji harmonogramu indywidualnego programu
inkubacji, ustalonego dla danego przedsiębiorstwa typu startup (waga: 5%) W ramach niniejszego
kryterium, Wykonawca może zaproponować przedstawienie planu działań zapobiegawczych
w związku z czym otrzyma 1 pkt., lub może odstąpić od jego zaoferowania, co związane będzie
z brakiem przyznania punktów w ramach niniejszego kryterium (liczba punktów będzie w takim
przypadku = 0). 3. Szczegółowy opis (wzory matematyczne) sposobu przyznawania punktów
w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert opisany został w Rozdziale XI SIWZ..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie jednego przedsiębiorstwa typu startup.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów
- Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.21.00-0, 79.42.10.00-1,
79.42.11.00-2, 85.21.23.20-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa
typu startup - 5

o

3. Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka
opóźnień w realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie dwóch przedsiębiorstw typu startup.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla
nowych

pomysłów,

Poddziałania

1.1.1

Platformy

startowe

dla

nowych

pomysłów,

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.21.00-0, 79.42.10.00-1,
79.42.11.00-2, 85.31.23.20-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o

1. Cena - 90

o

2. Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa
typu startup - 5

o

3. Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka
opóźnień w realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie dwóch przedsiębiorstw typu startup.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla
nowych

pomysłów,

Poddziałania

1.1.1

Platformy

startowe

dla

nowych

pomysłów,

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.21.00-0, 79.42.10.00-1,
79.42.11.00-2, 85.31.23.20-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa
typu startup - 5

o

3. Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka
opóźnień w realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie dwóch przedsiębiorstw typu startup.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów
- Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.21.00-0, 79.42.10.00-1,
79.42.11.00-2, 85.31.23.20-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa
typu startup - 5

o

3. Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka
opóźnień w realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie trzech przedsiębiorstw typu startup.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla
nowych

pomysłów,

Poddziałania

1.1.1

Platformy

startowe

dla

nowych

pomysłów,

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.10.00-0, 79.42.10.00-1,
79.42.11.00-2, 85.31.23.20-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa
typu startup - 5

o

3. Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka
opóźnień w realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pełnienie funkcji opiekuna w zakresie trzech przedsiębiorstw typu startup.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów
- Hub of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 72.22.21.00-0, 79.42.10.00-1,
79.42.11.00-2, 85.31.23.20-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do Opiekuna przedsiębiorstwa
typu startup - 5

o

3. Przedstawienie planu działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka
opóźnień w realizacji harmonogramu indywidualnego programu inkubacji - 5

