Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ept.umelblag.pl

Elbląg: Świadczenie usługi opiekuna przedsiębiorstwa typu startup w
ramach realizacji projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów  Hub
of Talents
Numer ogłoszenia: 144605  2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
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: Elbląski Park Technologiczny , ul. Stanisława Sulimy 1, 82300 Elbląg, woj. warmińsko
mazurskie, tel. 55 239 34 67, faks 55 237 47 61.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ept.umelblag.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 usługi opiekuna przedsiębiorstwa typu
startup w ramach realizacji projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów  Hub of Talents.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług opiekuna przedsiębiorstw typu startup w projekcie Platforma startowa dla nowych pomysłów  Hub
of Talents realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014  2020. Zamawiający zakłada
wybór 5 Opiekunów do opieki merytorycznej nad przedsiębiorstwami typu startup  opiekun przedsiębiorstwa będzie
sprawował opiekę merytoryczną maksymalnie nad 2 przedsiębiorstwami typu startup. 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. 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..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.004, 72.22.10.000, 79.42.10.001, 79.42.11.002, 85.31.23.20
8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
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.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
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert zrealizował minimum trzy usługi doradztwa biznesowego lub szkoleń
biznesowych dla przedsiębiorstw lub osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej, w zakresie:
przygotowywania, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia produktu na rynek
oraz pozyskiwania finansowania.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe, która będzie pełniła funkcję opiekuna w procesie inkubacji przedsiębiorstwa typu
startup: a) Posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie:  doradztwa gospodarczego na rzecz

przedsiębiorstw związanego z wprowadzaniem innowacyjnego produktu na rynek oraz pozyskiwaniem
dalszego finansowania, lub  doradztwa gospodarczego na rzecz osoby/osób pragnącej/pragnących
rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowywaniem, zakładaniem i
prowadzeniem działalności gospodarczej, a także związanego z wprowadzeniem produktu na rynek oraz
pozyskiwaniem finansowania; b) Przeprowadził co najmniej dwie analizy pomysłów biznesowych; c)
Przygotował co najmniej dwa biznesplany i teasery inwestycyjne; d) Zna jedną z trzech metodologii przyjętą
w programie inkubacji (Lean Startup lub Customer Development lub Design Thinking). Znajomość będzie
potwierdzona:  ukończeniem kursu w zakresie jednej z trzech metodologii, lub  przeprowadzeniem
warsztatów zgodnie z jedną z trzech metodologii, lub  realizacją usługi przy wykorzystaniu jednej z trzech
metodologii e) Zna język angielski w stopniu komunikatywnym f) Posiada umiejętności: zdolności
komunikacyjne (umiejętność porozumiewania się z osobami o różnych poziomach znajomości kwestii
formalnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i wykształcenia), zdolność prowadzenia wywiadu,
umiejętności analityczne, syntezowania, prognozowania i szacowania ryzyka, negocjacji, planowania i
organizowania, zdolność motywowania podopiecznych do działania i współpracy. g) Zamawiający zastrzega,
iż osobą wykonującą funkcję opiekuna przedsiębiorstwa startup może być osoba, która:  nie była
zaangażowana w procesie oceny wniosków pomysłodawców ubiegających się o wsparcie w ramach projektu
pt. Platforma startowa dla nowych pomysłów  Hub of Talents,  nie jest zatrudniona w ramach umowy o
pracę w żadnej instytucji zaangażowanej do realizacji projektu pt. Platforma startowa dla nowych pomysłów
 Hub of Talents, tj. przez Lidera  w Białostockim Parku NaukowoTechnologicznych oraz przez
poszczególnych partnerów,  na dzień składania ofert nie jest zaangażowana w roli opiekuna dla więcej niż
jednego przedsiębiorstwa typu startup przez instytucje zaangażowane do realizacji projektu pt. Platforma
startowa dla nowych pomysłów  Hub of Talents, tj. przez lidera  Białostocki Park NaukowoTechnologiczny
oraz przez poszczególnych partnerów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie.
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;
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;
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;

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  80
2  Liczba dodatkowych nieodpłatnych godzin przeznaczona w procesie inkubacji jednego przedsiębiorstwa typu
startup  20
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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona: 1) zmiany terminu realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, b) zaistnienia po
zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z
zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków. 2) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia
Stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ept.umelblag.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Elbląski Park Technologiczny ul.
Stanisława Sulimy 1 82300 Elbląg; woj. warmińskomazurskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina
09:00, miejsce: Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1, piętro III, pok. Nr 419 82300 Elbląg; woj.
warmińskomazurskie.

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: Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014  2020;
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
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: nie

