Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylińskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail:
sekretariat@opnt.olsztyn.pl
www.opnt.olsztyn.pl

Olsztyn, dn. 30.12.2016r.
Zamawiający
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny
ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Wykonawca:
Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3/216, 15-080 Białystok
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „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”.
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, w związku z prowadzonym postępowaniem
pn. „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” zawiadamia, iż w przedmiotowym
postępowaniu do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących
Wykonawców, tj.:
1) Fundacja Science Point, ul. Elektryczna 1/3/2016, 15-080 Białystok
Wartość oferty: 1 413,60 zł. brutto
Kryterium nr 1: „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”: 1 dzień
Kryterium nr 2: „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”: tak

2) Effective sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Wartość oferty: 1 771,20 zł. brutto
Kryterium nr 1: „Liczba dni od momentu zgłoszenia potrzeby do spotkania Opiekuna
przedsiębiorstwa typu startup z przedstawicielami przedsiębiorstwa, w przypadku
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konieczności odbycia spotkania nie przewidzianego w indywidualnym programie inkubacji,
dotyczącego powstałych (nagłych) trudności/ problemów w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa”: 1 dzień
Kryterium nr 2: „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”: tak
3) Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii sp. z o.o.
ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
Wartość oferty brutto: 1 912,80 zł.
Kryterium nr 1: „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”: 1 dzień
Kryterium nr 2: „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”: tak

Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, zawiadamia jednocześnie, że kwota
przeznaczona na realizację przedmiotowego zamówienia wyniosła 3 600,00 zł. brutto (1 miesiąc pracy).

Zatwierdzam
Wojciech Samulowski
Dyrektor
Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego
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