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Załącznik nr 1
Zam.60/2019/US/OPNT/SH
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł zamówienia: 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).
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Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa obejmuje:
1
1.

1. bezpośredni 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;
2. dokonanie oceny 15 startupów na podstawie zgromadzonych opinii/

analiz, poszczególnych ekspertów biorących udział w wydarzeniu
Time of Heroes;
3. wydania opinii dot. MVP dla 15 start-upów;
4. wydania rekomendacji wraz z uzasadnieniem tj. oceną opisową dla 15
start-upów:
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
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.
Opracowanie dla każdego start-upu ma być sporządzone na formularzu
według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.
1. CEL: podsumowanie ukończonych procesów inkubacji 15 start-upów
biorących udział w przedmiotowym projekcie wraz z opracowaniem
rekomendacji dla dalszego rozwoju.
2. GRUPA DOCELOWA: 15 start-upów, które realizują
program inkubacji w ramach przedmiotowego projektu.

indywidulany

3. OPIS WYDARZENIA TIME OF HEROES :
a) Wydarzenie Time of Heroes jest podsumowaniem procesów inkubacji

połączonym z wydaniem rekomendacji oraz
inwestorów celem rozwijania pomysłu na biznes

z

poszukiwaniem

b) Organizacja spotkania odbędzie się w: OPN-T Olsztyn
c) Spotkanie podzielone będzie na dwa etapy:
I etap – publiczna (dostępna dla wszystkich zainteresowanych) 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.
4. MIEJSCE REALIZACJI:
- Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w
Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn (budynek BK)

Olsztynie, ul.

5. TERMIN REALIZACJI :
W zakresie pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia – tj. udział w wydarzeniu
Time of Heroes - 17 wrzesień 2019 (szacowane godziny wydarzenia
10.00-18.00)
Time of Heroes może odbywać się jedynie w dni pracujące, za co uważa
się dni pracy Zamawiającego.
W zakresie pkt. 2-4 opisu przedmiotu zamówienia - podpisane wersje
papierowe rekomendacji, Wykonawca musi dostarczyć do siedziby
danego Parku Naukowo-Technologicznego w terminie 7 dni od dnia
zakończenia moderacji.
2.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje:
1.
bezpośredni 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;
2.
dokonanie oceny 7 startupów na podstawie zgromadzonych
opinii/ analiz, poszczególnych ekspertów biorących udział w
wydarzeniu Time of Heroes;
3.

wydania opinii dot. MVP dla 7 start-upów;

4.
wydania rekomendacji wraz z uzasadnieniem tj. oceną
opisową dla 7 start-upów:
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
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.
Opracowanie dla każdego start-upu ma być sporządzone na
formularzu według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.

1.
CEL: podsumowanie ukończonych procesów inkubacji 7
start-upów biorących udział w przedmiotowym projekcie wraz z
opracowaniem rekomendacji dla dalszego rozwoju.
2.
GRUPA DOCELOWA:
7 start-upów, które realizują
indywidulany program inkubacji w ramach przedmiotowego projektu.
3.

OPIS WYDARZENIA TIME OF HEROES :

a)
Wydarzenie Time of Heroes jest podsumowaniem procesów
inkubacji połączonym z wydaniem rekomendacji oraz z
poszukiwaniem inwestorów celem rozwijania pomysłu na biznes
b)

Organizacja spotkania odbędzie się w: OPN-T Olsztyn

c)

Spotkanie podzielone będzie na dwa etapy:

I etap – publiczna (dostępna dla wszystkich zainteresowanych)
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.
4.

MIEJSCE REALIZACJI:

- Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5
5.

TERMIN REALIZACJI :

W zakresie pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia – tj. udział w
wydarzeniu Time of Heroes - 18 wrzesień 2019 (szacowane godziny
wydarzenia 10.00-18.00)

Time of Heroes może odbywać się jedynie w dni pracujące, za co
uważa się dni pracy Zamawiającego.
W zakresie pkt. 2-4 opisu przedmiotu zamówienia - podpisane wersje
papierowe rekomendacji, Wykonawca musi dostarczyć do siedziby danego
Parku Naukowo-Technologicznego w terminie 7 dni od dnia zakończenia
moderacji.
Łączna wartość brutto:

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

