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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej
47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie usługa kompleksowej organizacji i realizacji stacjonarnego cyklu szkoleń i warsztatów edukacyjnych w kilkunastu miastach na terenie całej Polski wraz z edukacją online
skierowanego do firm MŚP o potencjale B+R.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą
o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu realizacji usługi.
I. INFORMACJE O PROJEKCIE „INCB+R – INKUBATOR B+R”
Projekt “iNCB+R – Inkubator B+R” to autorski projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
który zakłada podjęcie i przeprowadzenie działań wspierających firmy z sektora MŚP w przygotowaniu
i realizacji biznesowych projektów B+R. Jednym ze zdiagnozowanych problemów po stronie przedsiębiorców, szczególnie mikro- i małych firm, jest niewystarczający poziom przygotowania do realizacji projektów B+R, zarówno pod kątem organizacji, finansowo-rzeczowego planowania jego zakresu i zarządzania
wynikami przeprowadzanych prac B+R. Jest to szczególnie widoczne w procesie aplikowania o środki na
realizację projektów B+R w ramach konkursów ogłaszanych zarówno przez NCBR (np. w ramach „Szybkiej ścieżki”), jak i inne krajowe instytucje publiczne finansujące działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Jednocześnie w wielu sektorach polskiej gospodarki istnieje wysoki potencjał do podejmowania
przez firmy MŚP innowacyjnych projektów biznesowych, mających na celu wdrożenie do ich działalności
nowych lub ulepszonych produktów. W wielu przypadkach działalność innowacyjna firm wiąże się z podejmowaniem prac B+R. Mając to na względzie, NCBR jako podmiot odpowiedzialny za zadania z zakresu
polityki innowacyjnej państwa planuje przeprowadzić kompleksowe działania inkubacyjne firm MŚP, wykazujących potencjał do realizacji biznesowych projektów B+R.
II. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU
Planowany do realizacji projekt “iNCB+R – Inkubator B+R” to ogólnokrajowy program inkubacyjny dla
firm MŚP, planujących podjęcie prac B+R w swojej działalności biznesowej. Program swoim zakresem
obejmował będzie dwa komponenty:
1. Komponent edukacyjny – którego dotyczy niniejsze zapytania o oszacowanie ceny
2. Komponent badawczo-rozwojowy (planowany do realizacji po zakończeniu realizacji komponentu
edukacyjnego w ramach tzw. „małych grantów”. Realizacja komponentu nie jest przedmiotem niniejszego zapytania.).
Komponent Edukacyjny

1. Ścieżka „Biznes a B+R”;
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W pierwszym etapie realizacji projektu „iNCB+R – Inkubator B+R” zrealizowany zostanie ogólnopolski
program edukacji stacjonarnej i online skierowany do firm MŚP. W ramach tego komponentu podjęte zostaną szerokie działania edukujące polskich przedsiębiorców w obszarach w największym stopniu wpływających na wzmocnienie kompetencji i potencjału do realizacji biznesowych projektów B+R.
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2. Ścieżka „Technologia a B+R”;
3. Ścieżka „Komercjalizacja a B+R”;
4. Ścieżka „Planowanie i Zarządzanie projektem B+R”.
Do ww. ścieżek przyporządkowanych jest 7 bloków tematycznych, które mają na celu przygotowanie
przedsiębiorców do podejmowania i realizacji biznesowych projektów B+R w swoich firmach:
1. Ścieżka „Biznes”: Blok 1. „Kreowanie biznesowych projektów B+R w firmie”;
2. Ścieżka „Technologia”: Blok 2. „Technologia w projekcie B+R”;
3. Ścieżka „Biznes”: Blok 3. „Finansowanie biznesowego projektu B+R”, Blok 4. „Kompetencje uzupełniające biznes”;
4. Ścieżka „Komercjalizacja”: Blok 5. „Komercjalizacja wyników biznesowego projektu B+R”;
5. Ścieżka „Planowanie i Zarządzanie projektem B+R”: Blok 6. „Planowanie projektu B+R”,
Blok 7. „Zarządzanie projektem B+R”.
Komponent edukacyjny zostanie zrealizowany poprzez ogólnopolski stacjonarny cykl szkoleń i warsztatów
edukacyjnych oraz edukacji online obejmującej transmisję w Internecie oraz przygotowanie i udostępnienie
kursu online z wykorzystaniem materiałów audio/video z nagranych szkoleń i warsztatów. Uczestnikom
udostępnione zostaną przygotowane przez Wykonawcę elektroniczne narzędzia wspomagające proces planowania i realizacji biznesowych projektów B+R w firmach MŚP.
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III. GRUPY DOCELOWE ZAMÓWIENIA
 W zakresie opisanych w dalszej części dokumentu zadań: realizacja kampanii promocyjnej, rekrutacja i realizacja stacjonarnych szkoleń i warsztatów:
o Właściciele/udziałowcy i przedstawiciele Zarządu oraz menedżerowie działów odpowiedzialnych za B+R lub rozwój produktów z sektora mikro i małych przedsiębiorstw o profilu
produkcyjnym spełniających minimalne warunki potencjału do realizacji prac B+R określone we współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
 W zakresie dedykowanego szkolenia i warsztatów dla interesariuszy ekosystemu innowacji:
o Pracownicy instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (brokerzy
innowacji, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, doradcy, kadra naukowa uczelni i instytutów badawczych, pracownicy parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, etc.).
 W zakresie transmisji online z realizowanych stacjonarnych szkoleń i warsztatów oraz udostępnionych szkoleń online:
o Przedsiębiorcy i pracownicy firm z sektora MŚP,
o Pracownicy instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (brokerzy
innowacji, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, doradcy, kadra naukowa uczelni i instytutów badawczych, pracownicy parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, etc.).
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Celem komponentu edukacyjnego jest przekazanie polskim przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i narzędzi
do zaplanowania i realizacji biznesowych projektów B+R. Realizacja komponentu edukacyjnego ma również przygotowywać polskich przedsiębiorców do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów
B+R w konkursach ogłaszanych przez NCBR oraz pozostałe instytucje w ekosystemie wspierania i finansowania działalności B+R firm.
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IV. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia będzie usługa kompleksowej organizacji realizacji i promocji stacjonarnego cyklu szkoleń i warsztatów edukacyjnych wraz z edukacją online dla firm MŚP o potencjale B+R.
Termin
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy i zrealizować cykl edukacyjny do 30 września 2019 r. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach, tj.:




Etap I - w okresie styczeń – marzec 2019 r. – Wykonawca zrealizuje następujące zadania:
o Zadanie 1 - Powołanie Rady Programowej,
o Zadanie 2 - Powołanie zespołu merytorycznego realizującego zamówienie,
o Zadanie 3 - Opracowanie szczegółowego program szkoleń i warsztatów,
o Zadanie 4 - Opracowanie narzędzi wspierających program edukacji,
o Zadanie 5 - Organizacja spotkania metodycznego z trenerami,
o Zadanie 6 - Wdrożenie i udostepnienie strony internetowej i platformy edukacji,
o Zadanie 7 - System zapewnienia jakości realizacji działań edukacyjnych,
o Zadanie 8 - Opracowanie kompleksowej wizualizacji oraz brandingu cyklu edukacyjnego,
o Zadanie 9 - Realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnej i wizerunkowej,
Etap II - w okresie kwiecień – wrzesień 2019 r. – Wykonawca zrealizuje zadania:
o Zadanie 10 - Organizacja szkoleń i warsztatów,
o Zadanie 11 – Organizacja i realizacja edukacji online,
o Zadanie 12 – Szczegółowe raportowanie przebiegu realizacji zamówienia.

Jeżeli termin podpisania umowy lub inne czynniki wskazane przez Zamawiającego nie pozwolą na
realizację zadań 1-9 w 1Q 2019 roku – będą one rozpoczęte lub kontynuowane w 2-3Q 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji całego zamówienia w 2-3Q 2019 r. oraz przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji działań edukacyjnych do końca 2019 r. Szkolenia i warsztaty
realizowane będą w dniach roboczych. Przez dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku,
o ile któryś z tych dni nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951
r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). Współpraca z zamawiającym realizowana
będzie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00-16:00, a w przypadku komunikacji
rekrutacji i obsługi mediów społecznościowych zaangażowanie Wykonawcy wymagane jest również
w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Zamawiającego.
Miejsce realizacji zamówienia



W zakresie realizacji stacjonarnych szkoleń i warsztatów dla mikro- i małych przedsiębiorstw
o profilu produkcyjnym:
o Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk,
Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce.
W zakresie dedykowanego szkolenia i warsztatów dla interesariuszy ekosystemu innowacji:
o Warszawa.
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Wykonawca realizować będzie cykl szkoleń i warsztatów edukacyjnych w następujących miastach:
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Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miast-lokalizacji szkoleń oraz kolejności, które zostaną ostatecznie ustalone w etapie Szczegółowej koncepcji realizacji umowy.

Komponenty zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie usługa kompleksowej organizacji i realizacji stacjonarnego cyklu szkoleń
i warsztatów edukacyjnych realizowana we wskazanych przez Zamawiającego kilkunastu miastach na terenie całej Polski oraz edukacji online dla firm MŚP o potencjale B+R realizowana we wskazanych przez
Zamawiającego kilkunastu miastach na terenie całej Polski. Zamówienie obejmuje także działania mające
na celu przygotowanie oraz realizację zamówienia w sposób gwarantujący maksymalizację wskazanych
przez Zamawiającego celów projektu. Zamówienie zrealizowane zostanie w podziale na następujące komponenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Powołanie Rady Programowej;
Powołanie zespołu merytorycznego realizującego zamówienie;
Opracowanie szczegółowego programu szkoleń i warsztatów;
Narzędzia wspierające program edukacji;
Spotkanie metodyczne z trenerami;
Wdrożenie i udostępnienie strony internetowej i platformy edukacji online;
System zapewnienia jakości realizacji działań edukacyjnych;
Opracowanie kompleksowej wizualizacji oraz brandingu cyklu edukacyjnego nawiązującego do
identyfikacji wizualnej marki NCBR;
Opracowanie założeń oraz realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnej i wizerunkowej;
Organizacja szkoleń i warsztatów;
Organizacja i realizacja edukacji online;
Szczegółowe raportowanie przebiegu realizacji zamówienia.

Realizacja powyższych komponentów poprzedzona zostanie przeprowadzeniem szczegółowej analizy wymagań programu Dostępność Plus - mającego zapewnić swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość
udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach – tak aby w realizowanych
zadaniach wprowadzić w sposób optymalny dla grupy docelowej działania mające na celu w jak najszerszym stopniu wypełnienie wymagań programu Dostępność+.
V. SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG I WYMAGANIA WOBEC REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje poniżej opisane zadania:
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ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA RADY PROGRAMOWEJ:
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ZADANIE 1 - POWOŁANIE RADY PROGRAMOWEJ
Wykonawca w ścisłej współpracy z Zamawiającym powoła Radę Programową, której celem będzie sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zakresem i kryteriami jakościowymi programu szkoleń i warsztatów
realizowanego w ramach cyklu edukacyjnego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zakresem
i jakością pozostałych zadań związanych z edukacją w ramach realizowanego zamówienia.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7
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W celu zagwarantowania najwyższego poziomu merytorycznego realizowanego cyklu edukacyjnego Wykonawca powoła – spośród uznanych polskich autorytetów z dziedziny prowadzenia prac
B+R w mikro- i małych firmach - Radę Programową licząca od 3 do 6 osób. Wykonawca zagwarantuje udział w Radzie Programowej 3 osób, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania
do 3 dodatkowych członków Rady lub oddelegowanie do prac Rady 3 własnych pracowników.
Pełen skład Rady Programowej podlega akceptacji Zamawiającego.
Posiedzenia Rady Programowej nasilone będą w pierwszych dwóch miesiącach prac przygotowawczych realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy realizacji zamówienia, Rada Programowa spotykać będzie się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
W trakcie realizacji drugiego etapu zamówienia (cykl stacjonarnych szkoleń i warsztatów) posiedzenia Rady odbywać będą się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady, w celu realizowania sprawnego procesu uzgodnień
i akceptacji, Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego i obiegowego trybu pracy i akceptacji uzgodnień realizowanych przez członków Rady Programowej. Formuła powinna mieć charakter pisemny (np. korespondencja e-mail).
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego założenia regulaminu i zasady prac Rady
Programowej. Wykonawca odpowiada za pełną obsługę administracyjną Rady. Za koordynację
i obsługę tego procesu odpowiada Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega dla siebie zadanie prowadzenie komunikacji i korespondencji z Członkami Rady.
Zamawiający zastrzega sobie stanowisko Przewodniczącego Rady oraz podejmowanie ostatecznych decyzji pomimo np. braku jednogłośnej zgody członków Rady przy podejmowaniu decyzji.
Decyzje Rady powinny być realizowane przez Zespół Wykonawcy.
Posiedzenia Rady realizowane będą w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni w tym
celu salę konferencyjną wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym. Zamawiający odpowiedzialny jest za zapewnienie cateringu (obsługa kawowa i obiad) dla uczestników posiedzenia Rady
Programowej.
Wykonawca odpowiada za zakontraktowanie i wynagrodzenie pracy zaproponowanych przez siebie członków Rady Programowej. Członkowie Rady wskazani przez Zamawiającego będą pełnić
funkcję nieodpłatnie lub będą wynagradzani w drodze odrębnych umów, których koszty nie będą
obciążać Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu Radu w trakcie realizacji
zamówienia. Umowa zawarta przez Wykonawcę z członkami Rady powinna zawierać zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich do utworów powstałych w wyniku pracy na Zamawiającego
oraz zgodę na upublicznienie przez Zamawiającego danych o powołaniu osoby do Rady, w tym
zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Zadania Rady Programowej:
a. Nadzór merytoryczny nad koncepcją realizacji cyklu edukacyjnego poprzez aktywne włączenie się w proces projektowania produktów edukacyjnych, opiniowanie, konsultowanie,
zgłaszanie uwag i zastrzeżeń oraz finalnie akceptacja przyjętych założeń;
b. Akceptacja grup docelowych i kryteriów dostępu – minimalnego potencjału jaki powinien
posiadać mikro- i mały przedsiębiorca (spośród danych jak m.in. przychody, koszty, rentowność, itp.), który może zostać zakwalifikowany do udziału w programie jako potencjalny realizator prac badawczo-rozwojowych, a tym samym stanowić grupę docelową
działań edukacyjnych;

e.

f.

g.

ZADANIE 2 - POWOŁANIE ZESPOŁU MERYTORYCZNEGO REALIZUJĄCEGO ZAMÓWIENIE
1. Po powołaniu Rady Programowej Wykonawca powoła i uzyska akceptację Rady na skład Zespołu
Merytorycznego Realizującego Zamówienie (w zakresie osób nie wskazanych i nie ocenianych
w ofercie Wykonawcy oraz osób technicznie realizujących zamówienie wskazanych w sposobie
realizacji poszczególnych zadań). Wykonawca skieruje do realizacji usługi osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zwane Zespołem Merytorycznym Realizującym Zamówienie oraz przedstawi do
oceny Zamawiającego pozostałych członków tego Zespołu. Zespół Wykonawcy składał się będzie
przynajmniej z niżej określonych osób:
a. Kierownik projektu – posiada doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 3 skierowanymi
do przedsiębiorców projektami edukacyjno-doradczymi o zasięgu ogólnopolskim. W ramach projektów zorganizowanych zostało przynajmniej 20 szkoleń/warsztatów, w których
udział wzięło przynajmniej 800 przedsiębiorców;
b. Koordynator programu edukacyjnego – osoba posiadające min. 5 letnie doświadczenie
trenera biznesowego nakierowanego na sektor MŚP. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i realizacji przynajmniej 3 rozbudowanych programów edukacyjnych oraz doświadczenie w przygotowywaniu kursów online/metodyk nauczania na odległość. Koordynator
Programu posiada doświadczenie w rekrutacji, doborze, szkoleniu i ocenie pracy zespołu
trenerów zaangażowanych w realizację programów edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców;
c. Ekspert ds. projektów badawczych - ekspert z zakresu planowania, projektowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w firmach z sektora MŚP. Posiada doświadczenie i osiągnięcia naukowe oraz jest autorem publikacji w tym zakresie. Posiada praktyczną
znajomość kierowania i realizowania prac badawczo-rozwojowych zdobytą w zakończonych sukcesem (wdrożeniem) przynajmniej 5 projektach B+R realizowanych w strukturze
przedsiębiorstwa MŚP;
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Akceptacja szczegółowego programu szkoleń i warsztatów, w tym cele szkolenia, wykorzystane narzędzia, podział programu na zagadnienia, podział godzinowy szkolenia;
Akceptacja portfolio trenerów. Zapoznanie się z listą trenerów, zapoznanie się z CV poszczególnych trenerów: doświadczenie, certyfikaty, publikacje, osiągnięcia zawodowe i naukowe, doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu ze szczególnym uwzględnieniem prac
B+R w mikro- i małych firmach, obejrzenie i ocena wideo zawierającego próbkę prowadzenia szkolenia przez poszczególnych trenerów;
Ocena merytoryczna przeprowadzonego przez danego trenera szkolenia bądź warsztatu
i zgłoszenie uwag do sposobu prowadzenia szkolenia przez trenera, programu, przebiegu
spotkania. Podjęcie decyzji o akceptacji materiału do zamieszczenia na platformie edukacyjnej bądź decyzja o powtórzeniu szkolenia z podaniem przyczyn nie osiągnięcia kryterium jakościowego;
Akceptacja planowanych do zrealizowania w ramach cyklu edukacyjnego narzędzi edukacyjnych, w tym ich metodologia, zastosowanie, przyjazność, czytelność i poprawność merytoryczna;
Akceptacja programu edukacyjnego skierowanego do pozostałych interesariuszy ekosystemu innowacji.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
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Ekspert ds. rozwoju biznesu – osoba odpowiedzialna za rozwijanie nowych produktów,
doradca biznesowy, osoba, która może wykazać się portfolio min. 5 wdrożeń nowych produktów/marek trener z doświadczeniem w pracy w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem
projektach w firmach z sektora MŚP;
Ekspert z zakresu analiz rynkowych i finansowych – posiada doświadczenie w pracy
w zespole analitycznym oceniającym sytuację finansową przedsiębiorstwa i projekcje finansowe. Odpowiadał za opracowanie co najmniej 5 analiz finansowych, w tym oceny rentowności i założeń strategicznych w zakresie oceny potencjału rynku i kosztów strategii
wejścia na nowe rynki;
Ekspert z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R – brał udział w opracowaniu co
najmniej 5 strategii rozwoju nowych produktów i usług powstałych w wyniku przeprowadzonych prac B+R - komercjalizacji wyników prac B+R; może wykazać się 5 potwierdzonymi komercyjnie sukcesami (skutecznymi wdrożeniami) w ww. obszarach
Szkoleniowcy/trenerzy – osoby posiadające wieloletnie doświadczenie trenera biznesowego nakierowanego na sektor MŚP – z doświadczeniem w przeprowadzeniu przynajmniej
50 osobo-dni szkoleń. Posiadają specjalistyczną wiedzę, praktyczne doświadczenie i są
uznanymi w Polsce ekspertami z zakresu dziedziny, w której realizują szkolenie. Osoby
poza doświadczeniem trenerskim posiadają doświadczenie doradcze poprzez udział w przynajmniej 5 projektach doradczych realizowanych dla firm z sektora MŚP. Każde szkolenie/warsztat prowadzić będzie dwuosobowy zespól trenerów;
Eksperci dziedzinowi – osoby o znaczącej wiedzy dziedzinowej z wybranych obszarów
zarządzania przedsiębiorstwem, którzy posiadają dorobek doradczy, naukowy i mogą wykazać się pracą przy 5 projektach, które zakończyły się sukcesem wprowadzenia nowych
produktów na rynek i zdobyciem przez te produkty ugruntowanej pozycji konkurencyjnej;
Specjalista ds. promocji – osoba z przynajmniej 5-letnim doświadczeniu w realizacji kampanii promocyjnych, w tym doświadczeniu w realizacji przynajmniej 5 ogólnopolskich
kampanii promocyjnych skierowanych do sektora mikro- i małych przedsiębiorstw, z których każda opiewa na minimum 500 tys. PLN a zakresem zadań równoważna jest z planowaną do realizacji kampanią promującą cykl edukacyjny. Powyższe doświadczenie winno
być udokumentowane krótkim opisem kampanii oraz podsumowaniem wyników (min.
cele, założenia, osiągnięte rezultaty w rym ROI)
Specjalista ds. mediów/Dziennikarz – osoba posiadające min. 3-letnie doświadczenie
w charakterze Rzecznika Prasowego, Specjalisty ds. współpracy z mediami lub Dziennikarza mediów o profilu gospodarczym. Osoba posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej 5 ogólnopolskich kampanii medialnych skierowanych do sektora mikro- i małych
przedsiębiorstw, z których każda zakresem zadań równoważna jest z planowaną do realizacji kampanią promującą cykl edukacyjny. Powyższe doświadczenie winno być udokumentowane krótkim opisem kampanii oraz podsumowaniem wyników (min. cele, założenia,
osiągnięte rezultaty w rym AVE, ROI);
Specjalista ds. rekrutacji/Opiekun przedsiębiorców – osoba z doświadczeniem w rekrutacji przedsiębiorców do ogólnopolskich projektów edukacyjno-doradczych, w tym doświadczeniu w realizacji przynajmniej 3 ogólnopolskich kampanii rekrutacyjnych skierowanych do sektora mikro- i małych przedsiębiorstw, z których każda zakresem zadań równoważna jest z planowaną do realizacji kampanią promującą cykl edukacyjny;
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l. Grafik – osoba z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem w samodzielnej realizacji przynajmniej 3 kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej, które zostały wdrożone
w ramach ogólnopolskich kampanii promocyjnych lub społecznych skierowanych do sektora mikro- i małych firm;
m. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – w związku z powierzeniem Wykonawcy
w ramach umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu NCBR – Wykonawca zobowiązany będzie posiadać w zasobach (swoich i konsorcjantów) Inspektora Danych Osobowych lub wyznaczyć w ramach realizacji umowy (u siebie i konsorcjantów) osoby odpowiedzialne za kwestie związane z ochroną danych osobowych;
n. Certyfikowani tłumacze języka migowego (na poziomie min. T2 lub równoważnym) –
odpowiednia do czasu trwania szkoleń i warsztatów liczba tłumaczy realizująca (zgodnie
ze standardami) tłumaczenia symultaniczne dla osób niesłyszących; Zamawiający dopuszcza - po akceptacji zaoferowanego poziomu jakości - wykorzystanie podczas cyklu tłumaczeń realizowanych przez osoby dostępne online, które również powinny posiadać certyfikat na poziomie min. T2 lub równoważnym.
o. Pozostali członkowie Zespołu – posiadają przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w realizacje przynajmniej 3 ogólnopolskich projektów edukacyjno-doradczych o zakresie zadań równoważnych z planowanym do realizacji cyklem edukacyjnym oraz osoby
techniczne do realizacji działań związanych z tworzeniem i administrowaniem stroną internetową i portalem edukacji on-line (Zadanie 6).
2. Zamawiający dopuszcza jednoczesny udział osób wskazanych w pkt. b-f w realizacji Zamówienia
w charakterze trenerów/szkoleniowców lub ekspertów dziedzinowych, przy czym zaangażowanie
w realizację programu szkoleniowego przez ww. osoby powinno być tak zaplanowane, aby nie
wpływało na jakość realizowanych pozostałych zadań.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu określonego w pkt. g-h, jednak wyłącznie na podstawie zgody udzielonej na piśmie przez Zamawiającego
oraz nie więcej niż 10% osób przedstawionych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania w uzasadnionych przypadkach o zmianę
poszczególnych członków Rady Programowej oraz Zespołu Merytorycznego. Zapotrzebowanie takie będzie zgłaszane pisemnie z min. tygodniowym wyprzedzeniem i będzie zawierać uzasadnienie
decyzji.

Strona

1. Zespół przeanalizuje udostępnione - po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą - materiały
źródłowe (ekspertyzy, analizy, ewaluacje) na podstawie których Zespół podda ponownej analizie
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ZADANIE 3 - OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
Celem zadania będzie ponowna wspólna z Zamawiającym weryfikacja i ocena zaplanowanego wstępnie
programu edukacyjnego i zaprojektowanie jego docelowego zakresu. W załączniku nr 2 Zamawiający zawarł ramową propozycję programu szkoleń i warsztatów oraz propozycję narzędzi wspierających edukację.
W celu opracowania szczegółowego programu szkoleń i warsztatów oraz harmonogramu jego realizacji,
Wykonawca skieruje do realizacji zadania Zespół merytoryczny realizujący zamówienie, który zrealizuje
następujące działania:

4.

5.

6.
7.
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i ocenie: cele Zamawiającego, bariery w otoczeniu MŚP, które Zamawiający chce zniwelować poprzez realizację programu szkoleniowego oraz propozycję programu szkoleniowego z podziałem
na szkolenia, warsztaty, pomocnicze narzędzia edukacyjne oraz liczbę i lokalizację szkoleń.
W realizacji zadania Wykonawca może wykorzystywać uznane zagraniczne metodyki i realizować
zadanie we współpracy z zagranicznymi ekspertami. Jednak wykorzystane metodyki winny być
zaimplementowane i dostosowane do polskich realiów społeczno-gospodarczych i grupy docelowej
zamówienia. Szkolenia i warsztaty winny być prowadzone w języku polskim.
Zespół, na podstawie ww. analiz, opracuje rozbudowany szczegółowy program cyklu edukacyjnego wraz z uzasadnieniem zawierający:
a. Cele planowane do osiągniecia;
b. Podział cyklu na szkolenia, warsztaty, narzędzia edukacyjne (kompatybilne);
c. Szczegółowy zakres programu poszczególnych szkoleń i warsztatów wraz ze zdefiniowaniem i uzasadnieniem zakresu wiedzy, umiejętności i postaw, jakie Wykonawca chce uzyskać u uczestników danego szkolenia;
d. Opracowane Studia Przypadku wykorzystywane podczas prowadzonych szkoleń/warsztatów w oparciu o 4 uzgodnione z Zamawiającym przykłady projektów.
Dla zaproponowanego programu Wykonawca określi – w odniesieniu do poszczególnych szkoleń
i warsztatów - szczegółowy profil i wymagania wobec szkoleniowców i trenerów, wraz z propozycją i uzasadnieniem osób. Zamawiający zastrzega, że dobór szkoleniowców i trenerów poddany
będzie szczególnemu nadzorowi. Za szczególnie oczekiwane kompetencje i doświadczenie szkoleniowców i trenerów Zamawiający uznaje: znajomość specyfiki mikro- i małych przedsiębiorstw
oraz barier rozwojowych istniejących w przedsiębiorstwach, a utrudniających rozwój, doświadczenie w pracy/doradztwie w mikro- i małych przedsiębiorstwach, doświadczenie w projektach badawczo-rozwojowych. Każde szkolenie/warsztat prowadzić będzie w języku polskim dwuosobowy
zespół trenerów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddelegowania własnych pracowników do prowadzenia/współprowadzenia szkoleń i warsztatów. W tym przypadku pracownicy Zamawiającego podlegają tym samym procedurom co Zespół Wykonawcy.
Zaproponowany program szkoleń i warsztatów przedstawiony zostanie Zamawiającemu oraz Radzie Programowej i podlegał będzie korekcie i akceptacji.
W ramach zamówienia Wykonawca zakontraktuje zaakceptowanych szkoleniowców i trenerów.
Zakres zadań szkoleniowca/trenera obejmował będzie:
a. Przygotowanie prezentacji;
b. Opracowanie dokumentu Q&A przygotowującego do sesji pytań i odpowiedzi podczas
szkolenia/warsztatu; przekazanie jej do zatwierdzenia Zamawiającemu;
c. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu;
d. Zgodę na wykorzystanie wizerunku i transmisję oraz publikację nagranego szkolenia na
platformie edukacyjnej;
e. Przekazanie praw autorskich do prezentacji Zamawiającemu, a w przypadku autorskich
metodyk – przekazanie licencji na wykorzystywanie materiałów przez Zamawiającego
(m.in. zamieszczenie na stronie platformy edukacyjnej);
f. Udział w działaniach promocyjnych (m.in. wypowiedzi dla mediów, nagrania zwiastunów)
g. Udział w opracowaniu/konsultacjach dodatkowych narzędzi edukacyjnych;
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h. Opracowanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia/warsztatu w postaci Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ);
i. Obowiązek szczegółowego dostosowania zaakceptowanych przez Zamawiającego Studiów
Przypadku do zakresu programu prowadzonego szkolenia/warsztatu.
j. Współpracę przy przygotowaniu raportu ze szkolenia zawierającego podsumowanie oraz
wyniki ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi badawczych uzgodnionych podczas Spotkania metodycznego z trenerami.
8. Trenerzy zobowiązani będą umową do śledzenia online prowadzonych uprzednio szkoleń dla
przedsiębiorców – tak aby w swoim szkoleniu (jeśli zaistnieje taka potrzeba) odwoływać się do
szkoleń, przykładów, zasad i narzędzi ze zrealizowanego już programu edukacyjnego. Istnieje możliwość udziału trenerów w szkoleniach stacjonarnych w charakterze uczestnika.

Strona

1. Zamawiający zakłada przekazanie uczestnikom dodatkowych elektronicznych narzędzi w postaci:
tutoriali, szablonów, arkuszy samooceny, arkuszy kalkulatorów, szablonów harmonogramów, szablonów analiz finansowych, itp.
2. Wstępna lista proponowanych elektronicznych narzędzi pomocniczych wskazana została w Załączniku nr 2 z ramowym zakresem tematycznym cyklu edukacyjnego.
3. Narzędzie wspierające powinny mieć postać zaawansowanych szablonów do najpopularniejszych
programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, szablony dokumentów). W szczególnych przypadkach – o ile nie jest możliwe osiągnięcie celu poprzez ww. szablony do oprogramowania biurowego
– Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania skryptów i algorytmów do umieszczenia na
stronie internetowej projektu lub platformie edukacyjnej.
4. Szablony winny być przygotowane i zapisane w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie
z oprogramowaniem komercyjnym (np. MS Office), jak i bezpłatnym (np. Open Office).
5. Do przygotowania projektu założeń narzędzi wspierających program edukacji, uzgodnienia z Zamawiającym i trenerami zakresu merytorycznego narzędzi oraz do ich wykonania oddelegowani
zostaną Trenerzy/Eksperci z danej dziedziny. Wykonawca zagwarantuje Trenerom/Ekspertom dodatkowy Zespół Techniczny, którego celem będzie techniczne przygotowanie narzędzi wspierających zgodnie z najlepszymi praktykami technicznymi.
6. Poza najwyższym poziomem merytorycznym przygotowanych narzędzi szczególne znaczenie Zamawiający będzie przykładał do otwartości, dostępności, intuicyjności i ergonomii korzystania
z opracowanych szablonów.
7. Szablony powinny zostać zabezpieczone przed przypadkową zmianą mającą wpływ na wynik/rezultat wykorzystania (np. zabezpieczenie formuł hasłem). Szablony winny zostać oznaczone zgodnie z opracowaną wizualizacją dla cyklu edukacyjnego.

12

ZADANIE 4 - NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PROGRAM EDUKACJI
Zamawiający zakłada, iż w celu wyposażenia uczestników cyklu edukacyjnego w praktyczną wiedzę oraz
umiejętności jej samodzielnego zastosowania w praktyce - Wykonawca przedstawi koncepcję i szczegółowy zakres, a następnie wykona elektroniczne narzędzia pomocnicze, które udostępnione zostaną uczestnikom szkoleń.

8.

9.

10.

11.
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Zamawiający otrzyma hasła zabezpieczające oraz szczegółowe projekty techniczne narzędzi - tak
aby móc w przyszłości samodzielnie modyfikować formuły i sposób działania w wyniku np. wykrytych błędów lub zmiany uwarunkowań zewnętrznych (np. zmiana prawa, wytycznych w zakresie księgowości, wytycznych dokumentacji konkursowych).
Wykonawca opracuje dla poszczególnych narzędzi prostą i intuicyjną instrukcję stosowania - zawartą w samym szablonie. Ponadto, w szablonie zastosuje podpowiedzi ukazujące się przy polach
wprowadzania danych lub polach wyboru w trakcie wykorzystania narzędzi przez użytkownika.
Wykonawca uzyska akceptację założeń merytorycznych planowanych do wykonania narzędzi
wspierających program edukacji – tak jak dla programu szkolenia/warsztatu. Na spotkaniu metodycznym z Trenerami - Trenerzy/Eksperci odpowiedzialni za opracowanie narzędzi dokonają prezentacji założeń i efektów wykorzystania opracowanych narzędzi wspierających program edukacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, zostaną one przeanalizowane i uwzględnione.
Wykonawca zapewni przetestowanie opracowanych narzędzi przez grupę testerów tak aby pozbawione były wad i błędów.

ZADANIE 5 - SPOTKANIE METODYCZNE Z TRENERAMI
Zamawiający najwyższą wagę przywiązuje do jakości merytorycznej szkoleń i warsztatów. Dlatego szczególnemu nadzorowi poddany będzie dobór trenerów, ich kompetencje oraz sposób przeprowadzenia szkolenia/warsztatu. Ze względu na transmisję online oraz opracowanie z nagranego szkolenia kursu online
udostępnionego na platformie edukacyjnej - brak osiągnięcia zakładanego poziomu jakościowego przeprowadzonego szkolenia/warsztatu (np. niezrealizowanie całego programu szkolenia, nieporuszenie wszystkich szczegółowo ustalonych zagadnień) powodował będzie konieczność jego powtórzenia – tak, aby udostępniony materiał online był najwyższej jakości. Powtórzenie szkolenia realizowane będzie na koszt Wykonawcy i obwarowane będzie ewentualnymi karami umownymi. Dlatego Zamawiający zaplanował po
etapie akceptacji pełnego składu zespołu szkoleniowców i trenerów organizację przez Wykonawcę 1-2
dniowego spotkania warsztatowego z zaangażowanymi w projekt szkoleniowcami i trenerami. Założenia
spotkania:

Strona

Zamawiający zapewni miejsce dla organizowanego spotkania warsztatowego z zaangażowanymi w realizację zamówienia szkoleniowcami i trenerami oraz obsługę cateringową. Koszty związane z udziałem w
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1. Na spotkaniu trenerzy otrzymają wytyczne i wskazówki Zamawiającego w zakresie kryteriów jakościowych, jakimi Zamawiający będzie oceniał sposób realizacji szkolenia/warsztatu.
2. Na spotkaniu poszczególni szkoleniowcy i trenerzy zaprezentują program i założenia planowanego
do zrealizowania szkolenia (do 30 min.)/os.
3. Na spotkaniu przeprowadzona będzie dyskusja o spójności całościowego programu edukacyjnego
oraz wprowadzone zostaną uzgodnione korekty.
4. Na spotkaniu przeprowadzona zostanie ocena wkomponowania w program szkoleń i warsztatów
opracowanych w oparciu o 4 uzgodnione przykłady projektów Studiów Przypadku wykorzystywanych podczas wszystkich szkoleń/warsztatów.
5. W wyniku realizacji spotkania Zamawiający może nie zaakceptować propozycji szczegółowego
programu i/lub propozycji poszczególnych szkoleniowców lub trenerów – żądając od Wykonawcy
przedstawienia nowej proporcji programu i/lub prowadzącego szkolenie/warsztat. Prośba Zamawiającego będzie zawierała merytoryczne uzasadnienie.
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spotkaniu warsztatowym zaangażowanych w realizację zamówienia szkoleniowców i trenerów (np. dojazd,
nocleg) pokrywa Wykonawca.

ZADANIE 6 - WDROŻENIE I UDOSTĘPNIENIE STRONY INTERNETOWEJ I PLATFORMY
EDUKACJI ONLINE
W celu maksymalizacji długoterminowego dotarcia z edukacją z zakresu realizacji projektów B+R do jak
najszerszej grupy mikro- i małych przedsiębiorstw oraz interesariuszy wspierających realizację prac B+R
w przedsiębiorstwach Zamawiający zakłada następującą dostępność online planowanego do realizacji projektu dla grupy docelowej:
 Strona internetowa projektu – stanowiąca główne centrum informacji o projekcie poprzez którą
realizowana będzie rekrutacja i komunikacja z uczestnikami w trakcie trwania cyklu edukacyjnego.
Strona internetowa zrealizowana zostanie przez Wykonawcę z wykorzystaniem posiadanego przez
Zamawiającego systemu CMS TYPO3, do którego Wykonawca otrzyma dostęp.
 Platforma edukacji online – na której realizowane będą transmisje online oraz sukcesywnie udostępnione zostaną opracowane z wykorzystaniem nagrań filmowych (postprodukcja transmisji
online) kursy e-learningowe i narzędzia wspierające program edukacji. Platforma zrealizowana
zostanie przez Wykonawcę z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu Moodle, do którego Wykonawca otrzyma dostęp.
 Lokalny System Informatyczny (LSI) – poprzez który mikro- i mali przedsiębiorcy po zakończeniu cyklu edukacji składać będą wnioski aplikacyjne do komponentu badawczo-rozwojowego
w ramach tzw. „małych grantów”. Zadanie zrealizowane będzie w całości przez Zamawiającego
i nie jest przedmiotem niniejszego zapytania.
 System jednego loginu dla uczestnika – ze względu na wykorzystanie przez tych samych uczestników projektu edukacyjnego trzech powyższych systemów (strona www, platforma e-learningowa, LSI) - ale w różnym czasie – w trakcie realizacji zamówienia zaprojektowane i wdrożone
zostanie rozwiązanie pozwalające uczestnikom projektu na korzystanie z ww. systemów z zachowaniem tego samego loginu i hasła (tzw. SSO - single sign-on). Zadanie wykonane zostanie w
całości przez Zamawiającego.
FUNKCJONALNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ CYKLU EDUKACYJNEGO:

Jest to dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich. We WCAG szczególnie ważna

jest dostępność ́ informacji dla osób z niepełnosprawnościami, ale doświadczenie wskazuje, że dostępność jest ważna z uwagi na wszystkich użytkowników Internetu.

Strona
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Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przekaże Wykonawcy dostęp do odrębnych instancji wersji
testowej i produkcyjnej posiadanego systemu CMS TYPO3 (Typo3 CMS 7.6.14)). Wykonawca zobowiązany będzie posiadać w Zespole osoby technicznie i redakcyjnie zarządzające stroną internetową projektu.
Wykonawca zaprojektuje, wykona konfiguracje, przetestuje i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego
wprowadzi treści i udostępni stronę internetową cyklu edukacyjnego z wykorzystaniem systemu CMS
TYPO3 hostowaną na serwerach Zamawiającego. Zaprojektowana strona internetowa powinna spełniać standardy dostępu dla osób z niepełnosprawnościami według WCAG 2.0 na poziomie AA1. Wyko-
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nawca zapewni standardy dostępności strony internetowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526). Dodatkowo, Wykonawca kierować będzie się najlepszymi praktykami dla dostępności strony internetowej oraz realizacji transmisji on-line i dostępu materiałów multimedialnych na podstawie Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-20202.

Założenia funkcjonalności strony internetowej cyklu edukacyjnego, które Wykonawca zobowiązany będzie
skonfigurować w udostępnionym systemie CMS:

Dokument ten stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, dostępny pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf.

Strona
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1. Strona internetowa winna zawierać standardowe funkcjonalności – tj. takie, które są dostępne w domyślnej instalacji posiadanego przez Zamawiającego systemu zarządzania treścią TYPO3 typu Open
Source.
2. Zamawiający wymaga, aby w ramach standardowych funkcjonalności (zrealizowanych również za pomocą dodatkowo zainstalowanych przez Wykonawcę modułów i wtyczek) strona internetowa zawierała takie funkcjonalności jak:
2.1. Formularz rejestracji – możliwość tworzenia formularzy rejestracji użytkownika oraz rejestracji
na szkolenia stacjonarne - z możliwością zdefiniowania dodatkowych danych niezbędnych do podania przez użytkownika.
2.2. Moduł prezentacji cyklu edukacyjnego - zawierający kalendarz szkoleń stacjonarnych wraz ze
szczegółową prezentacją programu, trenerów oraz modułem umożliwiającym realizowanie na
stronie projektu transmisji online.
2.3. Komunikacja – możliwość komunikacji pomiędzy zalogowanymi uczestnikami kursu – np. forum.
2.4. Grywalizacja – możliwość publikowania rankingów uczestników szkoleń.
3. Wykonawca wdroży w udostępnionym przez Zamawiającego systemie CMS opracowany i zaakceptowany przez Zamawiającego szablon graficzny zgodny z systemem identyfikacji wizualnej cyklu edukacyjnego. W tym celu:
3.1. Po uzyskaniu akceptacji makiet strony i projektu graficznego, Wykonawca oprogramuje szablon
zgodnie z wytycznymi dla posiadanego przez Zamawiającego systemu CMS TYPO3,
3.2. We współpracy z Biurem Informatyki Zamawiającego wdroży i przetestuje opracowany szablon
w środowisku testowym. Po akceptacji prawidłowości wykonania zadania Wykonawca wdroży
przygotowany szablon w wersji produkcyjnej strony,
3.3. Wykonawca skonfiguruje system CMS dla osiągniecia zaakceptowanych przez Zamawiającego
funkcjonalności, następnie skonfiguruje architekturę informacji strony i po akceptacji zmawiającego wprowadzi przygotowane treści oraz udostępni stronę internetową uczestnikom. Strona powinna zostać wkomponowana w ekosystem stron internetowych NCBR, w tym stronę główną
www.ncbr.gov.pl.
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3.4. W przypadku decyzji o wykreowaniu odrębnej marki cyklu szkoleniowego Wykonawca zakupi
stosowną domenę „pl”, pod którą opublikuje stronę internetową cyklu edukacyjnego. Po zrealizowaniu zamówienia wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa do domen na podstawie cesji,
chyba że Zamawiający postanowi inaczej.
4. Strona internetowa hostowana będzie na serwerach Zamawiającego (własnych lub wynajmowanych).
Zamawiający odpowiedzialny będzie za zapewnienie bezpieczeństwa serwerów oraz zabezpieczenie
bezpieczeństwa systemu CMS. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prace i zarządzanie techniczne
i redakcyjnie stroną internetową projektu w celu osiągnięcia powyżej opisanych funkcjonalności i spełnienia wymagań określonych niniejszym dokumentem.

Strona

1. Platforma edukacyjna winna zawierać standardowe funkcjonalności – tj. takie, które są dostępne w
domyślnej instalacji posiadanej przez Zamawiającego platformy Moodle typu Open Source.
2. Zamawiający wymaga, aby w ramach standardowych funkcjonalności (realizowanych również za pomocą dodatkowo instalowanych przez Wykonawcę modułów i wtyczek) platforma zawierała takie
funkcjonalności jak:
2.1. Kursy i zarządzanie zasobami – możliwość tworzenia interaktywnych kursów zgodnych ze
standardem SCORM, w tym przede wszystkim tworzenia kursów z wykorzystaniem webinarów i
udostępniania materiałów dodatkowych (grafiki, szablony arkuszy kalkulacyjnych, prezentacje).
2.2. Narzędzia oceny – możliwość tworzenia ankiet, quizów i testów.
2.3. Zarządzanie użytkownikami – możliwość zarejestrowania się w systemie i tworzenia bazy
użytkowników wraz z tworzeniem roli (Uczestnik Opiekun, Administrator) i przypisywania do
grupy użytkowników.
2.4. Komunikacja – możliwość komunikacji pomiędzy uczestnikami kursu oraz komunikacji z organizatorem szkolenia (Koordynatorem/Opiekunem/Trenerem).
2.5. Raporty i statystyki – możliwość kontrolowania realizowanej przez uczestników edukacji online
za pomocą raportów i statystyk dla: szkolenia, uczestnika, grupy uczestników, określonych przedziałów czasowych analizy lub czas trwania całego cyklu edukacyjnego - z możliwością eksportu
danych.
2.6. Grywalizacja i certyfikaty – możliwość publikowania systemu rankingowania uczestników szkoleń, w tym zanonimizowane rankingowanie zgrupowane wg. cech użytkowników (rankingi miast,
województw, branż itp.). Możliwość zaprojektowania przebiegu kursu, wraz z kontrolą wiedzy na
poszczególnych etapach i wydanie elektronicznego certyfikatu po zakończeniu kursu.
3. Wykonawca wdroży w udostępnionym przez Zamawiającego systemie Moodle opracowany i zaakceptowany przez Zamawiającego szablon graficzny zgodny z systemem identyfikacji wizualnej cyklu edukacyjnego. W tym celu:
3.1. Po uzyskaniu akceptacji makiet strony i projektu graficznego, Wykonawca oprogramuje szablon
zgodnie z wytycznymi dla posiadanego przez Zamawiającego systemu Moodle,
3.2. W współpracy z Biurem Informatyki Zamawiającego wdroży i przetestuje opracowany szablon w
środowisku testowym. Po akceptacji prawidłowości wykonania zadania Wykonawca wdroży przygotowany szablon w wersji produkcyjnej platformy.
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ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY EDUKACYJNEJ:
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4. Wykonawca skonfiguruje system Moodle dla osiągniecia zaakceptowanych przez Zamawiającego
funkcjonalności, następnie skonfiguruje architekturę informacji i po akceptacji formy i treści przez Zamawiającego wprowadzi przygotowane treści edukacyjne oraz udostępni platformę uczestnikom.
5. Platforma edukacyjna hostowana będzie na serwerach Zamawiającego (własnych lub wynajmowanych). Zamawiający odpowiedzialny będzie za zapewnienie bezpieczeństwa serwerów oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa systemu platformy edukacyjnej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prace i
zarządzanie techniczne oraz redakcyjnie platformą w celu osiągnięcia powyżej opisanych funkcjonalności i przeprowadzenia edukacji online określonej w dalszej części niniejszego dokumentu.

Dodatkowe wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Ze względu za powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Zamawiający zweryfikuje
przyjęte u Wykonawcy środki bezpieczeństwa na podstawie arkusza weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe – stanowiącego Załącznik nr 3 oraz podpisze z Wykonawcą umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych – zgodnie z treścią przedstawioną w Załączniku nr 4.
2. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wynikające z tego obowiązki przez cały czas trwania
umowy.
ZADANIE 7 - SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
Celem zadania jest opracowanie wspólnie z Zamawiającym działań kontrolnych gwarantujących kontrolę
jakości już na etapie planowania oraz na etapie realizacji zadań, w tym możliwość skorygowania lub powtórzenia na koszt Wykonawcy działań, które nie osiągnęły w trakcie realizacji zakładanego minimalnego
poziomu jakościowego. W tym celu Wykonawca wspólnie z Zamawiającym opracuje:

Strona

ZADANIE 8 - OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ WIZUALIZACJI ORAZ BRANDINGU CYKLU EDUKACYJNEGO
1. W ramach zadania Wykonawca opracuje kompleksową wizualizację cyklu edukacyjnego. Projekty
wizualizacji muszą wykorzystywać obecny System Identyfikacji Wizualnej NCBR i nawiązywać
do niego. Przygotowane koncepcje powinny równoważyć wizualizację NCBR i wizualizację cyklu
edukacyjnego. Wykonawca zaprojektuje i wykona:
a. Logotyp programu edukacji, hasło promocyjne;
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1. Procedurę komunikacji i dokumentowania uzgodnień;
2. Listę oraz szczegółowe kryteria jakościowe dla poszczególnych produktów edukacyjnych projektu
(m.in. poszczególne szkolenia, warsztaty, narzędzie edukacyjne, materiały wideo);
3. Szczegółowy harmonogram przedstawiania do akceptacji poszczególnych produktów edukacyjnych przez Zamawiającego;
4. Sposób oceny osiągniecia kryteriów jakościowych oraz sytuację, w której Zamawiający może żądać ponownego wykonania przez Wykonawcę działania w skutek nieosiągnięcia zakładanego poziomu jakościowego (np. powtórzenie szkolenia i nagrania wideo ze szkolenia w celu przygotowania pełnowartościowego szkolenia online (webinaru) udostępnionego na platformie edukacyjnej);
5. Procedurę ewidencjonowania i zarządzania ryzykiem w projekcie.

2.

3.
4.

5.
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b. Projekty materiałów promocyjnych (layout oraz treść): m.in. ścianka telewizyjna, rollupy,
ulotki, broszury i foldery;
c. Makiety i projekt strony internetowej cyklu edukacyjnego oraz platformy edukacji online
(layout oraz treść);
d. Projekt szablonu prezentacji wykorzystywanej przez szkoleniowców i trenerów, wraz z zestawem spójnych z pozostałymi projektami ikon, ikonografiki oraz zdjęć. W przypadku
zdjęć dopuszczalne jest wykupienie przez Wykonawcę zdjęć stock’owych z założeniem
wskazania Zamawiającego jako licencjobiorcy;
e. Projekty grafik wykorzystywanych w transmisji online i materiałach filmowych: czołówka,
tyłówka, belki, zaślepki;
f. Projekty reklam i grafik (layout oraz treść) wykorzystywanych przy kampanii promocyjnej
i internetowej na portalach zewnętrznych i stronie internetowej projektu, w tym w mediach
społecznościowych.
Wykonawca na etapie przygotowania realizacji zamówienia przedstawi Wykonawcy do zaopiniowania propozycję trzech odrębnych i różniących się od siebie linii kreacyjnych. Zamawiający
wskaże linię kreacyjną, która podlegać będzie dalszej rozbudowie lub przekaże wytyczne mające
na celu opracowanie nowej linii kreacyjnej zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.
Wykonawca opracuje projekty, uzyska akceptację Zamawiającego i przekaże projekty
w otwartych plikach graficznych.
Wykonawca zagwarantuje dostępność grafika, który opracowywał zaakceptowany system wizualizacji, w trakcie realizacji Zamówienia – celem rozwijania i przygotowywania kolejnych elementów
graficznych na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie oczekiwanie nanoszenia wskazanych zmian w materiałach graficznych w ciągu maksymalnie 24 godz. od momentu
wskazania.
W zależności od źródła finansowania zamówienia (znanego na etapie postępowania przetargowego
w 4Q 2018 r.) Zamawiający może wymagać od Wykonawcy wkomponowania w opracowywaną
wizualizację dodatkowych wymagań wskazanych w wytycznych dla promocji wybranego Programu Operacyjnego (np. POIR).

ZADANIE 9 - REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEJ I REGIONALNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ I WIZERUNKOWEJ
W ramach realizacji cyklu edukacyjnego Wykonawca zaplanuje, uzyska akceptację Zamawiającego i przeprowadzi ogólnopolską i regionalną kampanię promująca rekrutację przedsiębiorców do udziału w cyklu
edukacyjnym w połączeniu z wizerunkową kampanią Zamawiającego. W tym celu Wykonawca opracuje
strategię promocji i dotarcia do grup docelowych, plan komunikacji oraz mediaplan emisji materiałów
w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

Strona

1. Szczegółowy opis sposobu, w jaki Wykonawca zamierza poprzez działania informacyjno-promocyjne
zrealizować cele Zamówienia, w tym cele kampanii promocyjnej;
2. Projektowany przekaz kampanii realizowanego cyklu edukacyjnego, w tym założenia do promocji wizerunku Zamawiającego;
3. Grupy docelowe kampanii, w tym sposób dotarcia do nich;
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Strategia medialno-komunikacyjna zawierać będzie m.in.:
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4. Podział tematyki i formy planowanych komunikatów, z podziałem na poszczególne kanały.

Mediaplan kampanii zawierał będzie m.in.:
1. Tytuły i profil mediów (portale internetowe, gazety ogólnopolskie i regionalne, radio i TV; media społecznościowe – min. Facebook, LinkedIN, Twitter, YouTube), w których Wykonawca planuje emisję
materiałów; objętość/formaty planowanych do emisji materiałów;
2. Planowany termin emisji i zasięg wyemitowanych materiałów;
3. Zakres planowanej do zrealizowania kampanii SEO/SEM zintensyfikowanej w okresie poprzedzającym rekrutację do poszczególnych szkoleń/warsztatów;
4. Podział na działania płatne i bezpłatne, z wyszczególnieniem kosztów uwzgledniających cenę cennikową oraz cenę po rabacie agencyjnym.
Działania promocyjne w mediach społecznościowych
Wykonawca zagwarantuje w Zespole realizującym działania promocyjne osobę specjalizującą się w prowadzeniu profili mediów społecznościowych, która w ścisłej współpracy z Zamawiającym realizowała będzie kampanię w mediach społecznościowych obejmującą:
1. Przygotowywanie przez Wykonawcę treści wpisów wzbogaconych zdjęciami, grafikami lub infografikami w kanałach społecznościowych Zamawiającego (Facebook, LinkedIN, Twitter, YouTube).
Wpisy, w wersji zatwierdzonej prze Zamawiającego, będą przez niego publikowane minimalnie dwa
razy w tygodniu, maksymalnie - raz dziennie. Częstotliwość może ulegać zmianie w zależności od
aktywności komunikacyjnej pozostałych działań realizowanych przez Zamawiającego. W przypadku
szkoleń warsztatów zaplanowanych na początek tygodnia może występować konieczność planowania
komunikacji także na weekendy.
2. Współpraca w zakresie publikacji na profilach społecznościowych Zamawiającego odbywać się będzie
poprzez przesyłanie przez Wykonawcę, kompletnych propozycji ich korektę, akceptację i samodzielne
publikowanie przez pracownika Zamawiającego.
3. Prowadzenie komunikacji i dyskusji z użytkownikami mediów społecznościowych (np. odpowiadanie
na pytania) realizować będzie pracownik Zamawiającego.
4. Wykonawca nabędzie prawa do wykorzystywanych w SoMe mat. graficznych oraz w stosownej formule sceduje je na Zamawiającego
Zarządzanie relacjami z mediami

Strona

1. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego założeń strategicznych komunikacji oraz
kluczowych komunikatów.
2. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, bazy kontaktowej dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i regionalnych (prasa, radio, TV, Internet, media społecznościowe), do których
kierowane będą komunikaty prasowe.
3. Przygotowanie w ramach ogólnego mediaplanu harmonogramu przygotowywania i dystrybuowania
materiałów prasowych obejmujące (rodzaj materiału, zawartość merytoryczna, media, do których jest
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowanie koncepcji, uzyskanie akceptacji i realizację zadań
związanych z zarządzaniem relacjami z mediami obejmujące:

4.
5.

6.

7.

8.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
skierowany, częstotliwość publikacji z założeniem podziału komunikacji na poziom ogólnokrajowy
oraz regionalny (promocja poszczególnych szkoleń).
Zarzadzanie współpracą̨ z dziennikarzami i stała obsługa informacyjna mediów w ścisłej współpracy
i pod nadzorem Rzecznika Prasowego NCBR.
Obsługa medialna dziennikarzy obecnych na stacjonarnych szkoleniach, w tym zaproszenie, follow up;
udostępnianie materiałów prasowych, udzielanie informacji, udzielanie wywiadów przez pracowników
NCBR lub wskazanego przedstawiciela.
Działania medialne powiązane z realizowanymi szkoleniami stacjonarnymi winny uwzględniać wysłanie zregionalizowanych informacji prasowych przed każdym szkoleniem oraz reportażowych (tzw. fotostory) po zrealizowanym szkoleniu.
Wynikiem zrealizowanych działań medialnych będzie przygotowanie w całym cyklu realizacji zmówienia przynajmniej 20 merytorycznych materiałów prasowych i zapewnienie emisji na poziomie przynajmniej 1000 publikacji zidentyfikowanych w monitoringu mediów przy założeniu proporcji (Internet
70%, prasa drukowana 20%, radio 5% i TV 5%). Dla części działań o charakterze media relations przed
rozpoczęciem kampanii na poziomie każdego wydarzenia zostaną zaproponowane przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Zamawiającego osobne cele (KPIs).
Osoby odpowiedzialne za realizację kampanii promocyjnej winny obowiązkowo uczestniczyć w spotkaniu metodycznym z trenerami – aby w jego wyniku zaktualizować koncepcję realizacji content marketingu projektu edukacyjnego.

Monitoring Mediów
W ramach zadania Wykonawca wykupi u obecnego dostawcy - z którym Zamawiający ma zawartą umowę
- usługę elektronicznego monitoringu mediów, w tym mediów społecznościowych w terminie do 31 grudnia 2019 r. :
1. 4 dodatkowe hasła (anchory) przekazane w trakcie działań przygotowawczych; hasła związane będą z
realizowanym programem i ostatecznie ustalone zostaną na etapie akceptacji kompleksowego programu edukacji.
2. Celem jest dodanie haseł do posiadanego monitoringu (media tradycyjne oraz elektroniczne) oraz uruchomienie monitoringu mediów społecznościowych (bez ograniczenia liczbowego wskazań) i dostęp
w tym samym panelu, w którym pracownicy Zamawiającego weryfikują skuteczność działań medialnych. Obecnie Centrum do dnia 24 kwietnia 2019 r. związane jest umową na monitoring mediów z
Instytutem Monitorowania Mediów. Pakiet obejmuje monitorowane kanały: prasa ogólnopolska i regionalna; ogólnopolskie stacje radiowe; ogólnopolskie stacje telewizyjne.
3. Wyniki monitoringu mediów będą̨ zamieszczane i archiwizowane na platformie internetowej chronionej spersonalizowanym dla Zamawiającego loginem i hasłem przez cały okres realizacji Zamówienia.

Strona

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (uwzględniająca również koszty dojazdu, zakwaterowania i
wyżywienia trenerów i osób zaangażowanych w projekt po stronie Wykonawcy) organizacja maksymalnie 18 szkoleń oraz minimum 11, nie więcej niż 14 warsztatów dla łącznej grupy od 2075 – do 2 150
uczestników, w tym:
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ZADANIE 10 - ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Typ spotkania

Maksymalna
liczba wydarzeń

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
Maksymalna
Planowany termin
liczba uczestników

Szkolenie typ 1 – dla 100 osób – właściciele/udziałowcy i przedstawiciele
Zarządu oraz menedżerowie działów
odpowiedzialnych za B+R lub rozwój
produktów z sektora mikro i małych
przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym.

15

15x100= 1500

styczeń – wrzesień 2019 r. *

Szkolenie typ 2 – dla 100 osób – interesariuszy ekosystemu innowacji: pracownicy instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (brokerzy innowacji, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, doradcy, kadra naukowa uczelni i instytutów badawczych, pracownicy parków technologicznych, inkubatorów
technologicznych, etc.

3

3x100= 300

styczeń – wrzesień 2019 r. *

Warsztat typ 1 – dla 25 osób – grupa
docelowa jak dla Szkolenia typ 1

8

8x25=200

styczeń – wrzesień 2019 r. *

Warsztat typ 2 – dla 25 osób – grupa
docelowa jak dla Szkolenia typ 2

3-6

min. 3 x 25=75

styczeń – wrzesień 2019 r. *

max. 6x25=150
Razem

29-32

2075-2150

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji zadań edukacyjnych do końca 2019 r. –
jednak oszacowanie wartości zamówienia przez Wykonawcę winno zostać przeprowadzone z założeniem terminu realizacji do końca września 2019 r.
1. Czas trwania szkoleń i warsztatów planowany jest na godziny 9.00 – 15.00
2. Ostateczny czas trwania szkoleń i warsztatów zostanie ustalony przed rozpoczęciem cyklu, przy zastrzeżeniu, że nie będzie to więcej niż 5 godzin.
3. Ramowy plan szkoleń i warsztatów zostanie wypracowany z Wykonawcą po zawarciu umowy na etapie
Szczegółowej koncepcji realizacji umowy i będzie zawierał takie elementy jak:

Strona

a) prezentacje, ćwiczenia,
b) sesja pytań i odpowiedzi,
c) sesja networkingowa połączona z lunchem.
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Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do osiągnięcia poniższych wskaźników:

1.
2.
3.
4.

Liczba zorganizowanych szkoleń: maksymalnie 18
Liczba warsztatów: 11-14
Liczba osób spośród określonych grup docelowych łącznie uczestniczących w szkoleniach: 1800
Liczba osób spośród określonych grup docelowych łącznie uczestniczących w warsztatach: 275350

Brak osiągnięcia zakładanego wskaźnika będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Strona

1. Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie całego procesu rekrutacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Rejestracja będzie prowadzona w trybie otwartym (głównie regionalnie i lokalnie na terenie danego obszaru, w którym odbywać się będą szkolenia i warsztaty) poprzez dedykowaną cyklowi
stronę internetową projektu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników dot. liczby uczestników w poszczególnych
szkoleniach i warsztatach, a także poprzez współpracę z samorządami, władzami lokalnymi i regionalnymi, z ośrodkami innowacyjności, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i innymi organizacjami.
3. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie wymaganej liczby uczestników z określonej grupy docelowej
wskazanej przez Zamawiającego na danym szkoleniu/warsztacie. W przypadku nie osiągnięcia 75%
zaplanowanej liczby potwierdzonych uczestników do 3 dni przed planowanym spotkaniem, Zamawiający ma prawo ją przesunąć na inny termin i lokalizację.
4. W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego terminu organizacji szkolenia/warsztatu, za niedotrzymanie warunków pozyskania wymaganej liczby uczestników na Wykonawcę zostanie nałożona
kara umowna.
5. Wykonawca wskaże Zamawiającemu do akceptacji listę instytucji (m.in. samorządów, władz lokalnych
i regionalnych, ośrodków innowacyjności, organizacji zrzeszających przedsiębiorców i innych), z którymi Wykonawca zobowiązuje się nawiązać kontakt i współpracę mającą na celu pozyskanie przedsiębiorców, którzy będą uczestnikami szkolenia/warsztatu.
6. Wykonawca odpowiada za przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym zaproszeń (w tym ich projektów), zamieszczanie ich na stronie internetowej projektu i rozesłanie zatwierdzonych zaproszeń
drogą elektroniczną do grupy docelowej oraz podjęcie innych działań wspierających rekrutację, m.in.
mailingi, follow up telefoniczny, promocję szkoleń na innych wydarzeniach w danym regionie.
7. Zamawiający przewiduje na wskazanych szkoleniach uczestnictwo gości o statusie VIP (maksymalnie
5 osób). Wykonawca będzie odpowiedzialny za przesłanie zaproszeń do gości o statusie VIP (wskazanych przez Zamawiającego). Wykonawca zapewni zaproszenia personalizowane wysyłane także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdorazowo treść zaproszeń dla gości o statusie VIP będzie przed
wysłaniem zatwierdzana przez Zamawiającego.
8. W projekcie treści zaproszenia Wykonawca zamieści m.in. informację merytoryczną o organizatorze
szkolenia, ew. innych instytucjach o ile takie oczekiwanie wyrazi Zamawiający, terminie, programie
wraz z informacjami logistycznymi związanymi z możliwością rejestracji. Informacje dotyczące miejsca organizacji, godziny rozpoczęcia, Wykonawca uzupełni po wybraniu przez Zamawiającego miejsca
lokalizacji szkolenia/warsztatu.
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REKRUTACJA I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
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Zamawiający może zgłosić uwagi do projektów zaproszeń w ciągu 1 dnia, które Wykonawca
uwzględni. Po akceptacji Wykonawca wyśle zaproszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego
do określonej grupy docelowej i zamieści na stronie internetowej projektu.
W przypadku wysłania zaproszeń drogą elektroniczną – ewentualnie z adresu elektronicznego Wykonawcy, obowiązkiem Wykonawcy jest zawarcie treści, że organizatorem szkoleń i warsztatów jest
NCBR.
Wykonawca będzie monitorował i analizował rejestrację uczestników na poszczególne szkolenia
i warsztaty.
W elektronicznym formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej projektu Wykonawca udostępni do zaakceptowania przez uczestnika regulamin, w który zawarte będą informacje
o przetwarzaniu danych osobowych oraz obligatoryjna zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika
np. w trakcie transmisji online lub zdjęciach reporterskich.
Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie przesyłać informacje o uczestnikach zarejestrowanych na
szkolenia i warsztaty w formacie ustalonym z Zamawiającym.
Wykonawca będzie monitorować prawidłowość rejestracji oraz przekazywać krótki raport zawierający
sumaryczne informacje odnośnie parametrów z formularza takie jak: liczba osób zarejestrowanych,
liczba osób zakwalifikowanych do udziału i potwierdzonych telefonicznie przez Wykonawcę.
W przypadku organizacji każdego szkolenia i warsztatu Wykonawca zobowiązany jest skontaktować
się z uczestnikami (3 dni przed datą wydarzenia) w celu potwierdzenia ich obecności - elektronicznie
lub telefoniczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania do każdego szkolenia i warsztatu elektronicznej listy
obecności zatwierdzanej przez Zamawiającego, zarejestrowania na niej uczestników.
Wykonawca przygotuje wstępną, imienną listę uczestników, którzy potwierdzili udział w szkoleniu lub
warsztacie. Wstępna lista uczestników zostanie przedstawiona Zamawiającemu na 3 dni przed planowaną datą szkolenia/warsztatu lub wcześniej na prośbę Zamawiającego.
Wykonawca przygotuje ostateczną, imienną listę uczestników na 1 dzień przed terminem jej organizacji
uwzględniającą dodatkowe osoby uczestniczące w szkoleniu/warsztacie: w każdym spotkaniu może
uczestniczyć dodatkowo max. do 5 osób z NCBR lub osób wskazanych przez Zamawiającego (w tym
również prelegenci). Osoby te nie są wliczane do liczby uczestników. Dla dodatkowych osób (prelegentów, gości o statusie VIP i pracowników Zamawiającego) wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zapewni catering, tak jak dla pozostałych uczestników.
W ciągu 1 dnia po szkoleniu/warsztacie Wykonawca ma obowiązek przesłać Zamawiającemu kopię
listy obecności.

Strona

1. Wykonawca wskaże Zamawiającemu do wyboru min. 2 propozycje miejsc na organizację szkolenia/warsztatu w każdej lokalizacji (spełniających kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a następnie zorganizuje szkolenie/warsztat w centrach konferencyjnych kojarzonych z innowacyjnością lub w salach spełniających wysokie standardy nowoczesnych centrów biznesowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i sfinansować szkolenia/warsztaty w centrum wskazanych
miast, w pobliżu dworca PKP/PKS w odległości nie większej niż 5 km od dworca głównego PKP/PKS,
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ZAPEWNIENIE MIEJSCA ORGANIZACJI SZKOLENIA/WARSZTATU

5.

6.
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4.
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z dobrym dojazdem zarówno samochodem (i możliwością zaparkowania), jak i środkami transportu
miejskiego.
Zamawiający zakłada, że możliwa jest sytuacja organizacji więcej niż jednego szkolenia/warsztatu jednego dnia.
Wymogi dotyczące sali:
a) Wykonawca zorganizuje szkolenia/warsztaty w sali klimatyzowanej, z bezprzewodowym dostępem do Internetu dla wszystkich uczestników, z dostępem do światła dziennego oraz z możliwością
zaciemnienia sali do prezentacji;
b) Sala, w której odbywać będą się szkolenia/warsztaty, będzie dostępna od godzin porannych (co
najmniej od godz. 8.00, m.in. ze względu na konieczność odpowiedniego ustawienia przed rozpoczęciem) do godzin popołudniowych, w wymiarze wystarczającym do właściwego przygotowania
szkoleń i warsztatów oraz ich zakończenia;
c) Wykonawca zapewni stół oraz krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie prelegentów/trenerów;
d) Sala pomieści liczbę osób przewidzianych na poszczególne szkolenia i warsztaty;
e) Sala wyposażona będzie w sprzęt do realizacji prezentacji multimedialnych tj. ekran, rzutnik multimedialny z wejściem hdmi kompatybilnym z laptopem (posiadającym min. aktualne oprogramowanie dla komputerów z systemem Windows oraz MAC OS), wskaźnik do przełączania slajdów,
flipchart wraz z przygotowanymi arkuszami i piszącymi markerami (w różnych kolorach);
f) Wykonawca odpowiada za wgranie do komputera/laptopa prezentacji przesłanych za pomocą
poczty elektronicznej lub dostarczonych przed szkoleniem/warsztatem;
g) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość druku pojedynczych materiałów, zleconych
przez Zamawiającego w miejscu organizacji szkolenia/warsztatu.
Wymogi dotyczące nagłośnienia i oświetlenia:
a) W sali konferencyjnej Wykonawca zapewni nagłośnienie i minimum 4 mikrofony bezprzewodowe;
b) Wykonawca, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, zapewni obsługę do podawania mikrofonów
uczestnikom;
c) Oświetlenie i nagłośnienie sali muszą być dostosowane do charakteru i potrzeb poszczególnych ich
części. Sala będzie posiadać możliwość zaciemnienia na potrzeby wyświetlania prezentacji multimedialnych oraz posiadać dostęp do światła dziennego.
Wymagania dotyczące ustawienia, oznakowania i wizualizacji sali:
a) Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali konferencyjnej tj. ustawienie krzeseł i stołów
(np. w układzie teatralnym, szkolnym lub w podkowę) uwzględniające konieczność sprawnego
przemieszczania się, ustawienie elementów technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie itp.);
b) Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sal wraz z ich oznakowaniem (w tym nawigacją ułatwiającą dotarcie na miejsce szkolenia/warsztatu), zgodnym wizualizacją/wskazówkami/zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego;
c) Poza materiałami promocyjnymi wykonanymi w ramach zamówienia, Wykonawca przed realizacją
szkoleń/warsztatów będzie odpowiedzialny za odebranie materiałów promocyjnych z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, spakowanie i oznakowanie
ich, a następnie przeniesienie i transport ww. materiałów do miejsca organizacji szkoleń/warsztatów. W miejscu organizacji szkolenia/warsztatu Wykonawca będzie zobowiązany do rozstawienia
i konfekcjonowania ww. materiałów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Po zakończeniu za-
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dania Wykonawca uporządkowane i zliczone zgodnie z protokołem przekazania w/w materiały informacyjne i promocyjne (pozostałe po spotkaniu) dostarczy i złoży do siedziby Zamawiającego
we wskazane miejsce.
Wykonawca odpowiada za sprawność działania urządzeń, w tym zapewnienie minimum jednej 1 osoby
obsługi technicznej na każdym szkoleniu/warsztacie, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia oraz sprawnością urządzeń przez cały czas trwania spotkania, a w razie wystąpienia
usterek będzie w stanie je na bieżąco naprawić.
Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz toalety dla
uczestników.
Wykonawca zapewni na każde szkolenie/warsztat, w razie konieczności, od 2 do 5 bezpłatnych miejsc
parkingowych dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób (pracowników NCBR, prelegentów, gości VIP) w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku, w którym odbywać się będzie szkolenie lub
warsztat.
Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia/warsztatu imienne badge/identyfikatory.
Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia szkolenia lub warsztatu wymagana jest na godzinę przed rozpoczęciem każdego spotkania (rozumianego jako rozpoczęcie rejestracji) i Wykonawca poinformuje
przedstawiciela Zamawiającego o niej w tym czasie.

Strona

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na każdego szkolenia/warsztatu co najmniej trzech osób
(hostess/hostów) do obsługi oraz co najmniej jednego pracownika do obsługi technicznej sali.
2. Podczas każdego szkolenia/warsztatu Koordynator, osoby do obsługi i fotograf będą obecni przez cały
czas trwania spotkań.
3. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji podczas każdego szkolenia/warsztatów. Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 3 osoby, które w miejscu wydzielonym na potrzeby recepcji będą dokonywały rejestracji uczestników szkolenia/warsztatów. Do obowiązków osób pracujących na recepcji należało będzie również udzielanie podstawowych informacji nt.
szkolenia/warsztatów (tytuł, kto bierze udział w szkoleniu/warsztatach, temat szkolenia/warsztatów),
wydawanie materiałów oraz potwierdzenie delegacji uczestnikom, którzy zgłoszą taką potrzebę.
4. Personel obsługujący recepcję powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją
oraz strojem dostosowanym do biznesowego charakteru spotkania. Zamawiający może oczekiwać mieszanej (damsko-męskiej) obsady recepcji.
5. Wykonawca przygotuje alfabetycznie ułożoną listę obecności uczestników w formie elektronicznej.
Lista obecności musi zawierać w odniesieniu do każdego uczestnika następujące dane: liczbę porządkową, imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, zajmowane stanowisko.
6. Każdy z uczestników szkolenia/warsztatu zobowiązany zostanie przez Wykonawcę do zgłoszenia celem zaznaczenia obecności na liście obecności. Ustna deklaracja Imienia i Nazwiska złożona przez
uczestnika szkolenia/warsztatu osobie obsługującej recepcję będzie potwierdzeniem jego udziału w
szkolenia/warsztatu.
7. W celu usprawnienia procesu rejestracji, elektroniczna lista obecności powinna być przygotowana
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Lista obecności uczestników musi być opatrzona odpowiednią
wizualizacją (w tym logo cyklu edukacyjnego, logo NCBR) lub inną wskazaną przez Zamawiającego.
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W przypadku, gdy w miejscu organizacji szkolenia/warsztatu znajdą się osoby, które nie posiadają zaproszenia lub nie dokonały rejestracji, a tym samym nie zostały wpisane na listę obecności, osoba obsługująca recepcję zobowiązana będzie niezwłocznie powiadomić osobę koordynującą szkolenia/warsztaty ze strony Wykonawcy. Po uzyskaniu zgody Koordynatora (który skonsultuje tą możliwość np. z trenerami prowadzącymi warsztat) osoba taka będzie mogła uczestniczyć w szkolenia/warsztacie, po wpisaniu się na listę obecności.
Zamawiający zleci Wykonawcy przeprowadzenie wśród uczestników każdego szkolenia/warsztatu ankiety. Wzór ankiety zostanie przekazany przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za dystrybucję, a następnie za zebranie ankiet od uczestników oraz za przygotowanie w wersji elektronicznej podsumowania przeprowadzonych ankiet po każdym szkoleniu/warsztacie, w tym przygotowanie raportów/rekomendacji cząstkowych po każdym spotkaniu celem omówienia rezultatów i wprowadzenia ewentualnych korekt oraz zbiorczego podsumowania wyników wszystkich spotkań.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie w wersji elektronicznej podsumowania wszystkich szkoleń
i warsztatów, zawierającego m.in. liczbę uczestników, wskazanie lokalizacji, opis merytoryczny. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag do dokumentu. Szczegółowy wzór podsumowania
zostanie wypracowany przez Wykonawcę i Zamawiającego w kontaktach roboczych.

ZAPEWNIENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW
1. Wykonawca zapewni i sfinansuje kompleksową obsługę cateringową każdego szkolenia/warsztatu
zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) Ciągły, na bieżąco uzupełniany, serwis kawowy dla wszystkich uczestników szkolenia/warsztatu.
W ramach przerwy kawowej będą zapewnione: napoje gorące, w tym herbata, kawa parzona z ekspresu pochodząca ze Sprawiedliwego Handlu - Fair Trade3 (dodatkowo: cytryna, mleko, cukier),
napoje zimne, w tym woda gazowana i niegazowana (1 l na osobę), soki 100% owocowe, owoce
filetowane, ciastka (minimum 3 rodzaje ciast, w tym jedno bezglutenowe);
b) Przerwa kawowa będzie serwowana w osobnej sali/foyer sąsiadującej z salą konferencyjną. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach przygotowanie przerwy kawowej w sali, w której odbywa
się szkolenia/warsztaty – zostanie to każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym;
c) Zaopatrzenie wszystkich prelegentów podczas wszystkich sesji w wodę mineralną gazowaną
i niegazowaną oraz szklanki;
d) Lunch dla wszystkich uczestników szkolenia/warsztatu, uzupełniany w trakcie jego serwowania.
W menu muszą się znaleźć się 2 rodzaje zup (w tym wegańska), 2 rodzaje przystawek (w tym jedna
bezmięsna), 2 dania główne (w tym jedno wegańske), dodatki, sałatki (min. 2 rodzaje), ciastka
deserowe i owoce (polskie owoce sezonowe), herbata (w torebkach, czarna, zielona, owocowa),
cytryna, kawa parzona z ekspresu pochodząca ze Sprawiedliwego Handlu - Fair Trade (jw.), mleko

Strona

Kawa do przygotowania serwisu kawowego posiadająca certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat, który potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna
premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji
Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania
się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i
tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów).
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do kawy, cukier, napoje zimne w tym woda gazowana i niegazowana oraz soki owocowe (100%
bez dodatku cukru, minimum 2 rodzaje).
Propozycje menu przedstawione zostaną do akceptacji Zamawiającego każdorazowo na 5 dni roboczych przed terminem danego spotkania.
Wykonawca zapewni także pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, filiżanki, szklanki,
serwetki) oraz stoliki coctailowe i opisy serwowanych dań, w tym oznaczenie dań bezglutenowych i
wegańskich).
Wykonawca zapewni powierzchnię cateringową na potrzeby organizacji poczęstunku podczas szkolenia/warsztatu. Powierzchnia będzie klimatyzowana i będzie odpowiadać liczbie zgłoszonych uczestników, będzie umożliwiać swobodny przepływ osób w trakcie poczęstunku, umożliwiać rozstawienie bufetu oraz stanowisk z napojami zimnymi.
Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej powinny być świeże
i wysokiej jakości.
Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca gwarantuje, iż określona przez
niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami
przebiegu procesu świadczenia usługi cateringowej.
Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących elementów serwisu cateringowego.
Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają niezbędne dokumenty
upoważniające do kontaktu z żywnością.
Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które powinny być
schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru wydarzenia.
Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie brudnych naczyń oraz
regularne usuwanie odpadów.
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1. W ramach zadania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję osoby realizującej obsługę fotograficzną wraz z jej portfolio zdjęć reportażowych. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia profesjonalnej obsługi fotograficznej każdego szkolenia/warsztatu zgodnie z następującymi wymaganiami:
a) Zdjęcia kolorowe, wysokiej jakości;
b) Minimum 20 zdjęć z każdego szkolenia/warsztatu - należy wykonać zdjęcia reportażowe (prelegenci, honorowi goście, uczestnicy, zdjęcia sali, elementy przebiegu szkolenia/warsztatu, uwzględniające elementy scenografii i wizualizacji).
2. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 5 zdjęć z otwarcia w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia spotkania do osoby zarządzającej stroną www projektu w celu bieżącego uzupełnienia informacji o szkoleniu/warsztacie.
3. Po zakończeniu każdego szkolenia/warsztatu wraz z raportem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
zdjęcia w formie zapisu cyfrowego (na dysku, poprzez transfer na serwer FTP lub innej formie/nośniku
uzgodnionym z Zamawiającym). Uprzednio Wykonawca dokona niezbędnej obróbki zdjęć, celem poprawy ich jakości, m.in. korekta kolorów i ostrości, kadrowanie.
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1. Na potrzeby realizacji cyklu edukacyjnego Wykonawca zaprojektuje, a następnie – po akceptacji Zamawiającego - wykona i zmagazynuje poniżej opisane materiały promocyjne:
a) roll-up’y – 4 szt.
b) ścianka konferencyjna – o wymiarach min 4x2m 1 szt.,
c) broszury informacyjne – A4 min. 10 000 szt.,
d) notesy – A5 min 2 300 szt.,
e) długopisy eko – min. 2 300 szt.,
f) Torba płócienna eko na materiały z nadrukiem reklamowym – 2 300 szt.
2. Poza ww. wykonanymi materiami Wykonawca będzie zobowiązany odebrać z siedziby Zamawiającego
lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego dodatkowe materiały posiadane przez Zamawiającego i dostarczyć na miejsca poszczególnych szkoleń i warsztatów. Wykonawca zobowiązuje się odbierać materiały sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym.
3. Wykonawca zapewni personel do noszenia materiałów odbieranych od Zamawiającego oraz do przywiezienia pozostałych materiałów po szkoleniach/warsztatach do siedziby Zamawiającego i złożenia
ich we wskazane miejsce.
4. Każdorazowo Wykonawca przygotuje protokół odbioru materiałów. Protokół będzie zawierał listę materiałów pobieranych, ich liczbę, datę i podpisy Wykonawcy i Zamawiającego wskazanych do wzajemnych kontaktów.
5. Materiały przywożone do siedziby Zamawiającego będą uporządkowane, zliczone i spisane w protokole.
6. Wykonawca odpowiada za przygotowanie graficzne i wyprodukowanie materiałów szkoleniowych
(prezentacji, ankiet, identyfikatorów) dla uczestników zgodnie z linią kreacyjną opracowaną w zadaniu
Opracowanie kompleksowej wizualizacji oraz brandingu cyklu edukacyjnego i zaakceptowaną przez
Zamawiającego.
7. Wykonawca, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego oraz listy zarejestrowanych osób (w tym prelegentów, gości VIP i pracowników NCBR) przygotuje identyfikatory
dla wszystkich uczestników szkolenia/warsztatu. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania listy zaproszonych gości w dowolnym momencie, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą
danego szkolenia/warsztatu.
8. Wykonawca odpowiada za druk materiałów szkoleniowych (prezentacji, ankiet) dla uczestników
w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników każdego szkolenia/warsztatu. Wykonawca zrealizuje
druk materiałów szkoleniowych zgodnie z wymaganiami: maksymalnie 110 kompletów na każde szkolenie i 30 na każdy warsztat; A4; druk offsetowy/cyfrowy/ ksero, papier 80g; 1 komplet – do 50 stron
(+2strony okładki); kolor 4+4 oraz okładka w tym np. szycie zeszytowe, bindowanie, bigowanie,
9. Wykonawca odpowiada za skompletowanie oraz spakowanie materiałów szkoleniowych wraz
z pozostałymi elementami kompletu (długopis, notes, broszura i inne – udostępnionymi przez Zamawiającego) zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego kolejnością.
10. Każdorazowo Wykonawca dostarczy odpowiednią liczbę egzemplarzy materiałów szkoleniowych wyprodukowanych przez siebie oraz odebranych od Zamawiającego w miejsce organizacji szkolenia/warsztatu, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
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ZADANIE 11 - ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ONLINE

W ramach zadania Wykonawca zaplanuje, uzyska akceptację Rady Programowej i Zamawiającego oraz
przeprowadzi edukację online skierowaną do grupy docelowej projektu składającą się z trzech komponentów:




Transmisji online ze szkoleń i warsztatów udostępnionych na stronach internetowych Zamawiającego oraz partnerów instytucjonalnych i partnerów medialnych,
Opracowania i udostępnieniem na platformie edukacyjnej kursów online opracowanych z wykorzystaniem postprodukcji materiałów filmowych z transmisji szkoleń i warsztatów;
Zarządzania platformą edukacyjną w okresie realizacji projektu w zakresie szkoleń online dla zarejestrowanych przedstawicieli grupy docelowej, którzy zainteresowani są zrealizowaniem całego
programu edukacyjnego zakończonego otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w cyklu edukacyjnym.

TRANSMISJE ONLINE

Strona

1. Zespół Realizatorski,
2. Certyfikowani tłumacze języka migowego (na poziomie min. T2 lub równoważnym) – do realizacji
zgodnie ze standardami tłumaczenia symultanicznego przez cały czas trwania szkolenia/warsztatu. Zamawiający dopuszcza - po akceptacji zaoferowanego poziomu jakości - wykorzystanie podczas cyklu
tłumaczeń realizowanych przez osoby dostępne online, które również powinny posiadać certyfikat na
poziomie min. T2 lub równoważnym.
3. Usługę streamingu, w tym co najmniej: serwer streamingowy wraz z infrastrukturą software i hardware
do przeprowadzenia transmisji, obsługiwany przez 1 operatora transmisji); zrównoważony poziom
dźwięku; zrealizowane elementy graficzne; format obrazu 16:9; rozdzielczość co najmniej 720p, bitrate
obrazu, co najmniej 2 Mbps ; dźwięk stereo, bitrate co najmniej 128kbps; co najmniej 3 kamery –każda
obsługiwana przez co najmniej 1 operatora kamery – w tym jedna na potrzeby transmisji tłumaczenia
symultanicznego na język migowy. Kamery powinny być profesjonalne i posiadać złącza HD-SDI i
XLR oraz powinny pracować z rozdzielczością, co najmniej 1920-1080.
4. Jeżeli podczas prowadzenia szkolenia lub warsztatu wyświetlana będzie prezentacja lub film, należy
zapewnić wcześniejsze przesłanie materiału bezpośrednio do miksera video z urządzenia, z którego są
wyświetlane.
5. Możliwości jednoczesnego, niezakłóconego, płynnego oglądania każdej transmisji przez minimum 1
000 UU.
6. Możliwości jednoczesnego, niezakłóconego, płynnego oglądania każdej transmisji na urządzeniach
mobilnych z systemami Android i iOS.
7. Player umożliwiający implementację na stronach internetowych, spełniający co najmniej wymagania:
(responsywności - automatyczne dostosowanie wymiarów do szablonów stron; obsługa protokołów
RTMP, HLS, MPEG DASH, VIDEO HTML5 w zależności od użytych przez internautów przeglądarek

29

Wykonawca zrealizuje transmisję internetową na żywo (streaming live) ze wskazanych szkoleń i warsztatów (nie więcej niż 20). Zamawiający uzgodni z Wykonawcą potrzebę realizacji transmisji internetowej na
żywo na etapie opracowania Szczegółowej koncepcji realizacji umowy. Wykonawca zapewni odpowiedni
sprzęt, funkcjonalności, obsługę i jakość realizacji każdej transmisji, co najmniej przez:
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internetowych. Uruchomienie playera musi nastąpić bez konieczności instalowania i/lub uruchamiania
dodatkowych komponentów; możliwość regulacji poziomu dźwięku; możliwość odtwarzania w trybie
pełnoekranowym; możliwość dodania elementów graficznych; player musi spełniać standardy dostępu
dla osób z niepełnosprawnościami według WCAG 2.0,
Zabezpieczenie każdej sesji transmisji w trybie awaryjnym, w tym zapewnienie dodatkowego serwera
streamingowego oraz sprzętu niezbędnego do realizacji transmisji wraz z jego obsługą,
Ramówkę każdej transmisji składającą się co najmniej z elementów: sygnał testowy, transmisja ze
szkolenia/warsztatu, belek informujących o tym kto obecnie przemawia, ekran zaślepki – informacje
transmitowane w przerwach, ekran zaślepki kończącej (pożegnanie internautów i zaproszenie na kolejne szkolenie lub warsztat).
Wykonawca zrealizuje postprodukcję każdego zarejestrowanego podczas szkolenia/warsztatu materiału zgodnie z wymaganiami technicznymi:
a. brak usterek obrazu i dźwięku; prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku; HD 1920x1080
25p; kontener MP4;
b. obraz: kodek H.264 High Profile; współczynnik proporcji piksela: 1.0; szybkość transmisji obrazu: minimum 5 Mb/s; częstotliwość 25 FPS; proporcja 16:9; podpróbkowanie kolorów: 4:2:2;
skanowanie progresywne,
c. dźwięk: kodek AAC; dźwięk stereo; częstotliwości próbkowania: minimum 48 kHz; poziom
referencyjny dźwięku: -18dBFs, zrównoważony dla całego materiału.
d. Wykonawca podzieli zarejestrowany materiał na spójne części.
Materiał w postprodukcji zostanie zrealizowany zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a. Wizualizacja zgodna z wymaganiami Zamawiającego,
b. Spełnione
wytyczne
serwisu
YouTube
http://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=pl&ref_topic=2888648.
c. W terminie 3 dni po dniu szkolenia/warsztatu.
d. Wykonawca załaduje przygotowany materiał w wersji z oprawą graficzną, na udostępnione
przez Zamawiającego konto YouTube, w tym opisze materiał oraz wykona transkrypcję treści
materiału i doda tekst transkrypcji do materiału. Materiał w kanale YouTube nie może być
ogólnodostępny dla użytkowników portalu w trakcie uzgodnień i akceptacji. Materiał może
zostać opublikowany wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w tym dla przygotowanej
transkrypcji.
e. Do realizacji transkrypcji nie może być wykorzystana funkcjonalność YouTube ani żadna inna
forma automatycznej realizacji transkrypcji.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego, drogą poczty elektronicznej, o zrealizowaniu każdego materiału.
Zamawiający dokona oceny każdego z materiałów i zadecyduje o ich zatwierdzeniu albo zgłosi Wykonawcy uwagi.
Informacja o zatwierdzeniu bądź o uwagach zostanie przekazana Wykonawcy drogą poczty elektronicznej.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub nieprawidłowości w przekazanych materiałach, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oraz przedstawienia skorygowanych materiałów do ponownej akceptacji Zamawiającego, w terminie 1 dnia od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji dot. braków lub nieprawidłowości.
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16. Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń zarówno do treści
jak i formy przekazywanych materiałów.
17. Co najmniej 21 dni przed pierwszym szkoleniem, z której będzie realizowana transmisja, na podstawie
szczegółowego programu cyklu edukacyjnego oraz dodatkowych wskazówek otrzymanych od Zamawiającego, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji drogą elektroniczną,
szczegółową propozycję scenariusza materiału, który zawierał będzie, co najmniej: czołówkę, tyłówkę,
grafiki i/lub ikonografiki, ekrany przerw, kod playera do przeprowadzenia testów, belki podpisów trenerów,
18. Zaakceptowane przez Zamawiającego elementy scenariusza – o ile nie wystąpią zmiany - będą wykorzystywane przy realizacji wszystkich transmisji.

MATERIAŁY PODSUMOWUJĄCE KAŻDE SZKOLENIE I WARSZTATY NA POTRZEBY
STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU
1. Wykonawca zrealizuje nagrania/wywiady/zwiastuny audio/video (nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 na
każde spotkanie; z czego min. 2 zrealizowane i wykorzystane zastaną przed wydarzeniem w mediach i
własnych kanałach komunikacji) ze wskazanymi przez Zamawiającego uczestnikami szkolenia/warsztatu (przedsiębiorcami zaproszonymi gośćmi, prelegentami, uczestnikami), które po montażu i obróbce
przez Wykonawcę zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i/lub w mediach elektronicznych i społecznościowych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za zlecone, wykonane i odebrane nagrania.
3. Zmontowany materiał audio/video Wykonawca dostarczy nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym wydarzeniem (w przypadku materiałów zapowiadających) lub 3 dni od dnia zakończenia
szkolenia lub warsztatu, na których nagranie zostało zrealizowane.
4. Dla zrealizowanych materiałów Wykonawcę obowiązywać będą parametry techniczne materiału filmowego tak jak dla materiałów z transmisji online.
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1. Wykonawca z wykorzystaniem materiały filmowego z nagrań szkoleń i warsztatów opracuje kursy elearningowe (odpowiadające zakresem programowi edukacji stacjonarnej) wzbogacone o dodatkowe
materiały np. grafiki, szablony arkuszy kalkulacyjnych, prezentacje, etc.
2. Wykonawca uzyska akceptację opracowanego kursu i następnie udostępni go użytkownikom platformy
edukacyjnej.
3. W okresie realizacji umowy Wykonawca zarządzał będzie technicznie, metodycznie i merytorycznie
platformą edukacji online poprzez prowadzenie przynajmniej niżej określonych zadań:
a. Zarzadzanie kursami – Wykonawca będzie wprowadzał kolejne kursy oraz aktualizował i
modyfikował w uzasadnionych przypadkach (np. zmiana uwarunkowań prawnych, zidentyfikowane nieścisłości) zamieszczone wcześniej kursy.
b. Zarządzanie użytkownikami – Wykonawca będzie nadzorował system rejestracji użytkowników zewnętrznych (uczestnicy kursu) i wewnętrznych (Opiekun Kursu, Administrator, Metodyk).
c. Komunikacja – Wykonawca będzie prowadził komunikację z uczestnikami i moderował będzie komunikację pomiędzy uczestnikami kursu.
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OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIENIE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ KURSÓW ONLINE
ORAZ ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ EDUKACYJNA
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ZADANIE 12 - SZCZEGÓŁOWE RAPORTOWANIE PRZEBIEGU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca sporządzi raport po zakończeniu każdego szkolenia i warsztatu, w terminie do 2 dni
od zakończenia i przekaże go do akceptacji Zamawiającemu, w wersji elektronicznej, a następnie
papierowej.
2. Każdy raport będzie zawierać m.in.:
a. informacje ogólne, metryczka dokumentu, a w niej nazwa i adres Wykonawcy, podpis koordynatora (imię, nazwisko, e-mail, telefon),
b. opis przebiegu realizacji zamówienia w podziale na poszczególne zadania, zawierający spis
treści i rozdziały takie jak: stopień realizacji umowy, w tym realizacji wskaźników ilościowych w układzie ilościowym, jakościowym i geograficznym, analizę skuteczności rekrutacji, sprawozdawczość związaną z pozostałymi realizowanymi działaniami Wykonawcy,
c. charakterystykę uczestników (na podstawie parametrów zbieranych podczas rejestracji),
d. zestawienie wykonanych działań takich jak transmisje i nagrania (wraz z ostateczną wersją
nagrań audio/video na nośniku),
e. oświadczenie Wykonawcy, iż informacje zawarte w raporcie są zgodne z prawdą.
3. Niezbędną częścią każdego raportu będą załączniki takie jak:
a. produkty edukacyjne zamówienia tzn. komplet materiałów z każdego szkolenia i warsztatów rozumiane jako wszystkie wytworzone w ramach umowy materiały (uporządkowane
chronologicznie, również w wersji elektronicznej na nośniku), w tym m.in.: komplet materiałów drukowanych, dystrybuowanych na spotkaniu,
b. wydrukowany program (zatwierdzony),
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d. Zarządzanie oceną – Wykonawca będzie prowadził i monitorował system ankiet, quizów i
testów sprawdzających wiedzę i zaangażowanie uczestników.
e. Zarządzanie grywalizacją i motywacją uczestników – Wykonawca będzie prowadził, monitorował i wprowadzał nowe elementy grywalizacji uczestników oraz prowadził inne działania
mające na celu utrzymanie zainteresowania oraz zaangażowania i motywowania uczestników
do zakończenia pełnego cyklu szkoleń zakończonego certyfikatem.
f. Zarządzanie systemem certyfikacji – Wykonawca będzie monitorował przebieg realizacji
kursu przez uczestników wraz z realizacją kontroli wiedzy na poszczególnych etapach oraz
zarządzał będzie systemem wydania elektronicznego certyfikatu po zakończeniu kursu.
g. Zarządzanie statystykami i realizacja działań zaradczych – Wykonawca będzie monitorował statystyki przebiegu realizacji edukacji online i będzie raportował Zamawiającemu oraz w
następstwie zidentyfikowanych prawidłowości Wykonawca będzie podejmował uzgodnione z
Zamawiającym działania wspierające realizację celu zamówienie.
4. Wykonawca przekaże na zakończenie realizacji umowy zarządzanie platformą online Zamawiającemu
lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego w celu dalszej realizacji kursów online. W tym
celu Wykonawca przeszkoli Zespół przejmujący oraz przekaże dostępy, wytyczne i materiały dodatkowe oraz wypracowany know-how, pozwalający na dalsze zarządzanie platformą i uczestnikami, którzy realizują kursy w ramach projektu.

4.

5.
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c. lista osób zarejestrowanych online na spotkanie, wraz z podsumowaniem liczby oglądających transmisję online w oparciu o uzgodniony obiektywny i niezależny system statystyk i
pomiaru oglądalności,
d. ankiety ewaluacyjne wraz z podsumowaniem odpowiedzi uczestników,
e. zgody na wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji prelegentów,
f. nagrania audio/video na nośniku,
g. zdjęcia na nośniku,
h. ostateczne wersje prezentacji,
i. ostateczne wersje prezentowanych na szkoleniach i warsztatach dodatkowych narzędzi edukacyjnych (szablony, kalkulatory).
Zamawiający zaakceptuje raport lub zgłosi do niego uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania raportu. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag do raportu. Procedura
akceptacji i zgłaszania uwag do raportu odbywać się będzie elektronicznie, na adresy wskazane
przez Strony.
Odbiór raportu zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
Protokoły odbioru raportów będą podstawą do wystawienia faktur częściowych, za realizację
przedmiotu umowy.
Raport końcowy dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy i będzie zawierać co najmniej:
a. podsumowanie wszystkich zrealizowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy szkoleń
i warsztatów,
b. podsumowanie pozostałych zrealizowanych zadań,
c. podsumowanie i udokumentowanie wskaźników ilościowych realizacji przedmiotu
umowy.
Zaakceptowane raporty częściowe oraz raport podsumowujący będą przekazywane Zamawiającemu w postaci:
a. wydrukowanych dokumentów,
b. plików edytowalnych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem komputerowym i oprogramowaniem uzgodnionych uprzednio przez Zamawiającego i Wykonawcę , uzupełnionych o inne pliki tj.: zdjęcia, skany i inne dokumenty, na nośniku cyfrowym uzgodnionym z Zamawiającym.
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1. Przejęcia, bez dodatkowych opłat, praw własności wszelkich utworów powstałych w wyniku zamówienia (m. in. wizualizacji projektu, w tym nazwy i haseł promocyjnych; programu edukacyjnego; prezentacji; narzędzi wspierających; materiałów informacyjno-promocyjnych);
2. Uczestniczenia przedstawicieli NCBR w wybranych szkleniach i warsztatach. Koszty delegacji
przedstawicieli NCBR do miast, w których odbywać się będą szkolenia/warsztaty pozostają po
stronie Zamawiającego.
3. Promowania Projektu we własnym zakresie;
4. Akceptowania wszelkich działań o charakterze komunikacyjnym i informacyjno-promocyjnym,
podejmowanych przez Wykonawcę, a nie określonych w niniejszym Zapytaniu.
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VI. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
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1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr);
3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń. Zamawiający planuje
zawrzeć w zamówieniu prawo opcji.
5. Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji szacunkowego
wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia za dany etap, przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy
polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
a. utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych;
b. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie, nośnikach OOH; innych nośnikach informacyjnych i reklamowych), w tym podczas seminariów i konferencji, w dowolnych
materiałach promocyjnych Zamawiającego promujących dany projekt lub markę NCBR, a
także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym;
c. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
d. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na
inne języki.
7. Do czasu otrzymania wynagrodzenia określonego w pkt. 6 Wykonawca udzieli Zamawiającemu
nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wszystkich utworów zrealizowanych w Zamówieniu.
8. Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi
skutków w postaci zawarcia umowy).
9. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
10. Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał:
a. kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy,
b. kary umowne za nieosiągnięcie minimalnej wartości wskaźników realizacji do których
zobowiązany będzie Wykonawca.
11. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zapisanego
w niniejszym Zapytaniu, polegającą na:
a. przedłużeniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
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Założenia do wyceny:
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b. zmianie zaproponowanego przez Zamawiającego sposobu realizacji Zamówienia, o ile
nowe rozwiązania będą znacznie bardziej korzystne dla realizacji celów Projektu oraz nie
zmienią specyfikacji przedmiotu zamówienia opisanej w niniejszym Zapytaniu.
12. Zmiany treści umowy nie będą powodowały przedłużenia końcowego terminu realizacji umowy
ani zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
13. Zmiany treści umowy zamówienia będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosić będzie skutki błędów. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z opisem zamówienia zawartym w Zapytaniu o szacowanie ceny, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny z należytą starannością.
SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Płatność za zrealizowanie Etapu I nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego zrealizowania tej części Przedmiotu zamówienia w protokole odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
2. Płatności za działania w ramach Etapu II zrealizowane zostaną za faktycznie zorganizowane szkolenia i warsztaty, w comiesięcznych ratach – płatne z dołu (po zakończeniu każdego miesiąca),
każdorazowo po stwierdzeniu przez Zamawiającego (poprzez podpisanie i przesłanie elektronicznego skanu właściwego protokołu zdawczo – odbiorczego), należytego zrealizowania szkoleń i
warsztatów wraz z działaniami dodatkowymi w danym miesiącu kalendarzowym na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
KRYTERIA WYBORU OFERT KTÓRYMI KIEROWAŁ SIĘ BĘDZIE ZAMAWIAJACY

Propozycja przedstawionego przez Wykonawcę składu zespołu merytorycznego realizującego cykl edukacyjny (Trenerzy, Szkoleniowcy, Eksperci) – na etapie właściwego postępowania
potencjalny Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w ofercie propozycję składu zespołu
Trenerów, Szkoleniowców i Ekspertów, których oddeleguje do realizacji cyklu edukacyjnego.
Opracowane przez Zamawiającego kryterium premiować będzie oferty zwierające zespół o: wysokiej specjalizacji we wskazanych obszarach, wysokich kompetencjach i dużym doświadczeniu
szkoleniowym i doradczym, precyzyjnym dopasowaniu kompetencji osób prowadzących do tematyki prowadzonych szkoleń, dużym doświadczeniu w przygotowywaniu narzędzi wspierających
realizowany program nauczania, dużym doświadczeniu w realizacji szkoleń o podobnym charakterze skierowanych do określonej grupy docelowej zamówienia. Ponadto Zmawiający oceniał będzie
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Na etapie właściwego postępowania zgodnego z PZP, Zamawiający kierował się będzie poniżej przedstawionymi kryteriami oceny ofert. Poniższy opis kryteriów nie jest ostateczną wersją kryteriów, lecz ma na
celu kierunkowe wskazanie kryteriów jakościowych oceny ofert w obszarach, których najwyższy poziom
jakościowej realizacji zamówienia jest dla Zamawiającego priorytetowy. Zarys usystematyzowanych od
najwyżej punktowanych kryteriów oceny ofert Wykonawców przedstawia się następująco:
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koncepcję zagwarantowania dostępności trenerów wskazanych w ofercie i minimalizację wprowadzonych zmian osobowych na etapie realizacji zamówienia.
Propozycja przedstawionego przez Wykonawcę:
o ramowego programu szkoleń i warsztatów, w tym wskazanie i uzasadnienie umiejętności i wiedzy jaką uzyskają uczestnicy – na etapie właściwego postępowania potencjalny
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w ofercie propozycję rozbudowanych założeń programu edukacyjnego w postaci ramowego programu zawierającego: cele, szczegółowy zakres tematyczny, podział godzinowy oraz wskazanie i uzasadnienie wiedzy i umiejętności uzyskanej przez uczestników szkolenia i warsztatów. Opracowane przez Zamawiającego kryterium premiować będzie oferty zwierające ramowy program: oparty o pogłębioną diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw, obejmujący pełen zakres wiedzy niezbędnej do planowania i realizacji projektów
B+R, dostosowany zakresem i zaawansowaniem do percepcji grupy docelowej, zawierający komplementarny i powiązany ze sobą cykl poszczególnych szkoleń, rozwijający na
warsztatach kluczowe umiejętności, dostosowany do założeń realizacji edukacji online w
formie webinarów. Ponadto, Zamawiający oceniać będzie elastyczność w zakresie możliwości zmiany lub modyfikacji programu i jego dostosowanie do identyfikowanych potrzeb
szkoleniowych grupy docelowej w trakcie ewaluacji szkoleń.
o propozycji narzędzi wspierających program edukacji – na etapie właściwego postępowania potencjalny Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w ofercie propozycję narzędzi wspierających poszerzanie i nabycie przez uczestników projektu praktycznych umiejętności w zakresie wiedzy zdobytej podczas szkoleń i warsztatów. Opracowane przez Zamawiającego kryterium premiować będzie oferty zwierające: zestaw narzędzi obejmujących swym zakresem cały program realizowanej edukacji, praktyczną wartość dodaną do
realizowanego programu szkolenia, łatwość użytkowania, przystępność dla grupy docelowej, merytoryczne zaawansowanie i unikalność (brak powielenia ogólnodostępnych narzędzi).
Najniższa całościowa cena oferty – na etapie właściwego postępowania kryterium najniższej ceny
nie będzie dominujące. Zamawiającemu - przy określonym budżecie zamówienia - zależy na osiągnieciu najwyższego poziomu merytorycznego realizowanego cyklu wraz z osiągnięciem zakładanych celów i rezultatów zamówienia.
Atrakcyjność kompleksowej wizualizacji oraz brandingu cyklu edukacyjnego - w tym koncepcja makiet strony internetowej projektu i platformy edukacji online – na etapie właściwego postępowania potencjalny Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w ofercie propozycję koncepcji
brandingu wraz z propozycjami projektów kilku materiałów promocyjnych. Opracowane przez Zamawiającego kryterium premiować będzie oferty zawierające projekty charakteryzujące się: pozytywnym odbiorem i właściwą percepcją w grupie docelowej; nowoczesnością i atrakcyjnością wizualną; spójnością z działalnością i innymi projektami Zamawiającego; kompleksowością zakresu
materiałów zaplanowanych do zrealizowania w ramach zamówienia; ergonomią i użytecznością
zaprojektowanych makiet interfejsów i projektów strony internetowej i platformy e-learningowej.
Założenia realizacji ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnej i wizerunkowej, w
tym skuteczność działań informacyjno-promocyjnych określona zasięgami poszczególnych
działań w grupie docelowej projektu – wraz z realizacją najwyższego poziomu merytorycznego
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cyklu edukacyjnego ocenianego przez pozostałe kryteria, Zamawiający oczekuje realizacji unikalnej kampanii promocyjnej wraz z osiągnięciem jak najwyższego zasięgu dotarcia do określonej
grupy docelowej zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w ofercie koncepcję
organizacji i przebiegu realizacji ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnej i wizerunkowej. Opracowane przez Zamawiającego kryterium premiować będzie oferty zwierające: unikalną
koncepcję kampanii promocyjnej i wizerunkowej, wykreowanie właściwego wizerunku realizowanego cyklu edukacyjnego, dobór metod i narzędzi promocyjnych gwarantujących szerokie dotarcie
do wskazanych grup docelowych, dobór mediów gwarantujących najwyższe zasięgi w grupie docelowej. Ponadto Zamawiający dokona arytmetycznej oceny porównawczej złożonych ofert premiując te w których zaproponowane zostaną najbardziej czytelna metodologia mierzenia efektów
oraz najwyższe wskaźniki ROI (return on investment) dotarcia do określonej w zamówieniu grupy
docelowej.

Powyższa propozycja kryteriów oceny ofert ma charakter informacyjny i Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z PZP - możliwość zmiany lub doprecyzowania ww. kryteriów na etapie przygotowania właściwego postępowania.
SPOTKANIE KONSULTACYJNE

1. W celu uzyskania precyzyjnego oszacowania kosztów realizacji cyklu edukacyjnego Zamawiający zaplanował i zrealizował w dniu 23 lipca br. spotkanie konsultacyjne w Warszawie. Podczas spotkania:
a. Zamawiający przedstawił cele i zakres zamówienia oraz rezultat, jaki zamierza osiągnąć
w wyniku realizacji cyklu edukacyjnego.
b. Potencjalni Wykonawcy wyrazili opinię na temat zidentyfikowanych potencjalnych ryzyk
mających wpływ na wykonalność, koszt i jakość realizacji zamówienia.
2. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamawiającego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w godz. 10.00-13.00.
3. Spotkanie było nagrywane, a pełny zapis wideo przebiegu spotkania udostępniony został uczestniczącym w spotkaniu i pozostałym zainteresowanym Wykonawcom na stronie internetowej przy
zapytaniu o szacunkową cenę usługi pod adresem: https://youtu.be/II-caYdEpak
4. Uczestnicy spotkania, podpisując listę obecności, potwierdzili zgodę na publikację wizerunku.
5. Po spotkaniu Zamawiający doprecyzował Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do obecnego brzmienia i zamieścił na stronie internetowej zaktualizowaną treść zapytania o szacunkową
cenę usługi.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O KOSZCIE USŁUGI

Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:
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1. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny i przesłana drogą
e-mailową na adres iwona.kaminska@ncbr.gov.pl do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00.
2. Wyceny przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu przez NCBR wartości zamówienia.

1.
2.
3.
4.
5.
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Uzgadniania kwestii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenia koordynatora, spotkania w siedzibie Zamawiającego (m. in. po podpisaniu umowy), telefonicznie, e-mail, oficjalna korespondencja.
Przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji przedmiotu
zamówienia.
Dochowania poufności otrzymanych informacji;
Zapewnienia udziału Zamawiającemu w każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

UNIEWAŻNIENIE SZACOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia szacowania zamówienia w bez podania przyczyny.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej
NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
1.2 Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne, zgodnie z art. 138o ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.);
1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy oraz przechowywane będą
w celach archiwalnych przez okres 10 lat;
1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY – ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .......................................................................................................
TELEFON: ................................................................
FAKS: ........................................................................
ADRES E-MAIL: ......................................................
NUMER NIP:………………...…………..................
NUMER REGON: .....................................................
WYCENA USŁUGI ORGANIZACJI I REALIZACJI CYKLU SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
EDUKACYJNYCH DLA FIRM MŚP O POTENCJALE B+R (W RAMACH PROJEKTU
„iNCB+R – Inkubator B+R” – komponent edukacyjny)
Nawiązując do Zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na organizacji i realizacji cyklu szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla firm MŚP o potencjale B+R (w ramach
Projektu „iNCB+R – Inkubator B+R” – komponent edukacyjny) szacujemy:
LP
1

Zakres wyceny
Całkowity koszt usługi organizacji i realizacji cyklu szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla firm MŚP o potencjale
B+R w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu,

Cena netto PLN Cena Brutto PLN

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji zadań edukacyjnych do końca 2019 r. – jednak oszacowanie wartości zamówienia przeprowadzone zostało przez nas z założeniem terminu realizacji
do końca września 2019 r. Dla powyższej kalkulacji przyjęliśmy następujące koszty dla realizacji poniżej
wymienionych zadań:

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Zadanie
Zadanie 1 - Powołanie Rady Programowej
Zadanie 2 - Powołanie zespołu merytorycznego realizującego
zamówienie
Zadanie 3 - Opracowanie szczegółowego programu szkoleń i
warsztatów
Zadanie 4 - Opracowanie narzędzi wspierających program
edukacji
Zadanie 5 - Organizacja spotkania metodycznego z trenerami
Zadanie 6 - Wdrożenie i udostepnienie strony internetowej i
platformy edukacji online
Zadanie 7 - System zapewnienia jakości realizacji działań
edukacyjnych
Zadanie 8 - Opracowanie kompleksowej wizualizacji oraz
brandingu cyklu edukacyjnego

Cena netto
PLN

Cena Brutto
PLN
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Zadanie 9 - Realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii
promocyjnej i wizerunkowej

9

10

11

12

13

2

SUMA ZA ETAP I
Zadanie 10 - Organizacja szkoleń i warsztatów
w tym koszt organizacji jednego szkolenia:
w tym koszt organizacji jednego warsztatu:
Zadanie 11 - Organizacja i realizacja edukacji online
w tym koszt jednej transmisji oraz koszt opracowania udostępnienia kursu online:
Zadanie 12 – Szczegółowe raportowanie przebiegu realizacji
zamówienia.
SUMA ZA ETAP II
Pozostałe niewyspecyfikowane zadania i koszty (opisać ich
rodzaj)
SUMA – CAŁKOWITY KOSZT

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
2.1. złożenie wyceny na zapytanie o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy);
2.2. powyższe zapytanie szacunkowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów i warunków niniejszego zapytania;
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania szacunkowego bez podania
przyczyny.
3. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca
nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w
wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem wyceny.
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……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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RAMOWY ZAKRES TEMATYCZNY CYKLU EDUKACYJNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 2
Zarys tematyczny poszczególnych ścieżek edukacyjnych

BIZNES
KOMERCJALIZACJA
PLANOWANIE i ZARZĄDZANIE

B1. KREOWANIE BIZNESOWYCH PROJEKTÓW B+R
B2. TECHNOLOGIA W PROJEKCIE B+R
B3. FINANSOWANIE BIZNESOWEGO PROJEKTU B+R
B4. KOMPETENCJE UZUPEŁNIAJĄCE
B5. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BIZNESOWEGO PROJEKTU B+R
B6. PLANOWANIE PROJEKTU B+R
B7. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM B+R
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BIZNES
TECHNOLOGIA

BLOK TEMATYCZNY (B)

Strona

ŚCIEŻKA

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

BIZNES
1. Źródła pomysłów na projekty B+R.
2. Techniki generowania innowacyjnych pomysłów biznesowych w firmie, w tym z wykorzystaniem
technik kreatywnych generowania pomysłów (np. macierz kreatywności, macierz innowacyjności,
ściana pomysłów).
3. Sposoby identyfikacji rynkowych potrzeb i szans dla wprowadzania innowacji produktowych w
firmie i prowadzenia projektu B+R (zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu) - wykorzystanie metodyk Customer Development, Design Thinking.
4. Ocena biznesowej gotowości firmy do realizacji projektu B+R.
5. Analiza konkurencji.
6. Tworzenie i projektowanie modeli biznesowych dla wdrażanych innowacji produktowych.
7. Modele realizacji projektów B+R.

NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)
OPIS

Szkolenie: 2 dni
Warsztaty: 2 dni (1) Customer Development; (2) Design Thinking
Komponent edukacyjny zaczynamy od Bloku 1. Ścieżki biznes. To od biznesu bowiem zależy czy projekt
B+R w ogóle ma szanse na rozpoczęcie i realizację przez firmę przedsiębiorcy.
Na etapie generowania pomysłów konieczne jest określenie zakresu innowacji w odniesieniu do prowadzonej działalności biznesowej, tj. czy wprowadzana innowacja produktowa odnosi się do obecnego core
biznesu, czy wykracza poza core biznes, kiedy wdrożenie innowacji wiąże się z wprowadzeniem na rynek
całkowicie nowego produktu, które również pociąga za sobą zaimplementowanie nowego modelu biznesowego dla firmy.
W ramach tego bloku tematycznego przedsiębiorcy poznają zatem sposoby i metody generowania innowacyjnych pomysłów na nowe i ulepszone produkty oraz sposoby ich oceny pod kątem potrzeb i szans
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BLOK 1. KREOWANIE BIZNESOWYCH PROJEKTÓW B+R
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Obszary korzyści dla przedsiębiorców:
Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

rynkowych. Otrzymają wskazówki, jak tworzyć wartość dla klienta i jak budować innowacyjne modele
biznesowe.
Zostanie przekazana również wiedza uzupełniająca dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorców w
prowadzeniu biznesu poprzez zaprezentowanie metodyk rynkowej oceny szans i potrzeb dla innowacji
produktowych firmy.
Celem warsztatów i szkoleń w ramach tego bloku jest zainspirowanie i zmotywowanie przedsiębiorców
do podejmowania wewnątrz firmy działań zmierzających do przygotowania realizacji biznesowych projektów B+R.
(W)
 Sposoby i techniki generowania innowacyjnych pomysłów w firmie.
 Wykorzystywanie w praktyce wiedzy biznesowej w projekcie B+R.
(U)
 Generowanie innowacyjnych pomysłów w firmie. Prowadzenie spotkań zespołów w firmie w ramach kreowania pomysłów i rozwiązań produktowych.
 Identyfikacja zasobów własnych firmy dla możliwości realizacji biznesowego projektu B+R.
 Podejmowanie biznesowej decyzji realizacji projektu B+R w odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę i szansę rynkową firmy.
 Budowa innowacyjnych modeli biznesowych (np. Business Model Canvas)
(P)
 Projekt B+R to projekt biznesowy.
 Projekt B+R to szansa dla mojej firmy na dalszy rozwój rynkowy.
(N)
 Wykorzystywanie technik kreatywnych dla generowania innowacyjnych pomysłów biznesowych
 Otwarte szablony innowacyjnych modeli biznesowych (np. Model Business Canvas)
 Procesy metodyk Customer Development, Design Thinking.
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Narzędzia

Działania online

 Arkusz oceny biznesowej gotowości firmy do realizacji projektu B+R, na podstawie którego opracowany i udostępniony zostanie e-book objaśniający arkusz.
 Studium Przypadku - konkretny przypadek biznesowy omawiany na warsztatach Customer Development, na podstawie którego opracowany i udostępniony zostanie e-book.
 Studium Przypadku - konkretny przypadek biznesowy omawiany na warsztatach Design Thinking,
na podstawie którego opracowany i udostępniony zostanie e-book.
 Transmisja online w dniu szkolenia.
 Postprodukcja i udostępnienie online 3 zmontowanych materiałów ze szkolenia i dwóch dni
warsztatów.

TECHNOLOGIA
1. Czym jest innowacja. Rodzaje innowacji.
2. Badania i prace B+R (klasyfikacja i rozumienie).
3. Określanie poziomu gotowości technologicznej (TRL).
4. Definiowanie technologii dla realizowanej innowacji produktowej.
5. Badanie czystości patentowej.
6. Praktyczne aspekty prowadzenia prac B+R.

NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)

Szkolenie: 1 dzień
Warsztat: 1 dzień (Określanie poziomu gotowości technologicznej (TRL) wraz z objaśnieniem zakresu badań i prac B+R (klasyfikacja, rozumienie, przyporządkowanie) niezbędnych do osiągnięcia kolejnego poziomu TRL).
Innowacja produktowa, jak i zastosowana w niej technologia musi wynikać ze zidentyfikowanej potrzeby
rynkowej, segmentu klientów oraz właściwego momentu jej wdrożenia na rynek (time-to-market). Dlatego też Ścieżka technologia uzupełnia Ścieżkę biznes w obszarze rozumienia innowacji, klasyfikacji prac

OPIS
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BLOK 2. TECHNOLOGIA W PROJEKCIE B+R

Narzędzia

Strona

Obszary korzyści dla przedsiębiorców:
Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

B+R w zestawieniu z poziomami gotowości technologicznej (TRL), sposobu definiowania technologii.
Biorąc pod uwagę, że kluczowym elementem każdego biznesowego projektu B+R jest przeprowadzenie
prac badawczych nad zastosowaniem danego rozwiązania technologicznego, w ramach tej ścieżki zostanie również przekazana niezbędna przedsiębiorcom wiedza w obszarze praktycznych aspektów prowadzenia prac B+R jako ustrukturyzowanego procesu prowadzącego do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu firmy.
(W)
 Rodzaje badań (badania podstawowe, badania przemysłowe, badania rozwojowe).
 Poziomy TRL i sposoby ich oceny.
 Ekosystem instytucjonalny B+R (instytucje, partnerzy wspierający rzeczową realizację prac B+R)
 Zasady wyceny technologii.
(U)
 Określenie poziomu gotowości technologicznej dla innowacyjnego rozwiązania oraz przyporządkowanie go do fazy badań.
 Identyfikacja i dostosowanie technologii dla projektowanej innowacji produktowej zaspokajającej
potrzebę rynkową.
 Identyfikacja grupy docelowej dla zastosowanej technologii.
 Identyfikacja partnerów do rzeczowej realizacji prac B+R.
(P)
 Świadomość, że biznesowy projekt B+R to uporządkowany i ustrukturyzowany proces badawczy
prowadzący do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.
(N)
 Kalkulator TRL.
 Przykładowy szablon oceny TRL.
 Szablon procesu biznesowego projektu B+R z etapami i zadaniami.
 Arkusz oceny poziomu gotowości technologicznej (TRL), na podstawie którego opracowany i
udostępniony zostanie e-book objaśniający arkusz.
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Działania online

 Transmisja online w dniu szkolenia
 Postprodukcja i udostępnienie online zmontowanego materiału ze szkolenia i warsztatów.

BIZNES
1. Finansowanie biznesowych projektów B+R ze środków publicznych i prywatnych.
2. Zasady księgowości i rachunkowości w ramach działalności B+R firmy z uwzględnieniem prowadzonych projektów B+R.
3. Szacowanie kosztów realizacji biznesowego projektu B+R, w tym określenie budżetu dla projektu.
4. Metody oceny opłacalności projektu B+R

NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)
OPIS

Szkolenie: 1 dzień
Warsztat (analiza i planowanie finansów): 1 dzień
Odpowiednie przygotowanie się do realizacji projektu B+R to właściwe zadbanie o część finansową projektu. Potrzeba finansowania kosztów może wystąpić już na etapie przygotowywania projektu. Największe koszty ponoszone będą w trakcie realizacji procesu badawczego oraz w etapie wdrażania efektów
projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy. W ramach Bloku 4. Ścieżki biznes poświęconego
finansowaniu przedsiębiorcy wyposażeni zostaną w wiedzę jak zbadać o obecną kondycję finansową
przedsiębiorstwa i zdolność do finansowania kosztów w długim terminie. Jednym z zaproponowanych
rozwiązań, przy zachowaniu zdolności do zaciągania długoterminowych zobowiązań, będzie prezentacja
zewnętrznych form wsparcia i finansowania prac B+R. Kluczowym elementem będzie projektowanie mo-
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BLOK 3. FINANSOWANIE BIZNESOWEGO PROJEKTU B+R
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Obszary korzyści dla przedsiębiorców:
Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

delu finansowania prac badawczych (konstruowanie zakresu projektu, budżetu i sposobu kontroli kosztów) odpowiadających potencjałowi przedsiębiorcy i zapewniającego płynność finansową realizowanego
projektu.
(W)
 Źródła finansowania biznesowych projektów B+R
 Księgowość i rachunkowość działalności B+R
 Ocena opłacalności projektu
(U)
 Identyfikacja źródeł finansowania biznesowych projektów B+R.
 Szacowanie i prognozowanie kosztów projektu B+R (wynagrodzenia, podwykonawstwa, usługi,
zakup środków trwałych, WNiP, itp.)
 Konstruowanie budżetu.
 Kontrola kosztów.
(P)
 Na rynku dostępnych jest wiele źródeł finansowania biznesowych projektów B+R.

Działania online

Strona

Narzędzia

 Arkusze analityczne.
 Modele budżetowania.
 Arkusz analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zawierający plan budżetu projektu i ocenę
zdolności finansowania przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę, na podstawie którego opracowany
i udostępniony zostanie e-book objaśniający arkusz.
 Transmisja online w dniu szkolenia
 Postprodukcja i udostępnienie zmontowanego materiału online ze szkolenia i warsztatów
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(N)
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BLOK 4. KOMPETENCJE UZUPEŁNIAJĄCE

Obszary korzyści dla przedsiębiorców:
Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

Budowanie innowacyjności w firmie rozpoczynamy w pierwszym kroku od przekonania przedsiębiorcy do
realizacji pierwszego projektu B+R. Jednak celem jest również przekonanie o konieczności posiadania
długoterminowej wizji rozwoju firmy. Przedsiębiorcom przedstawimy wiedzę z zakresu długoterminowego rozwoju firmy wychodząc od rynku - czyli marketing i sprzedaż a następnie rozwijanie organizacji i
poszerzanie działalności poprzez wdrażanie nowych produktów (od produktu do portfolio) i planowanie
portfolio projektów. Bazą do tych działań jest wytyczenie wizji rozwoju w postaci strategii innowacyjności. Uzupełnieniem będzie szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów w firmie za pomocą jednej z
uniwersalnych metodyk.
(W)
 Niezbędne elementy wizji rozwoju i strategii innowacyjności firmy
 Sposób organizacji efektywnego marketingu i sprzedaży.
 Budowanie portfolio produktów i projektów rozwojowych.
 Zarządzanie ograniczeniami
(U)
 Planowanie i budowanie portfelu projektów rozwojowych.
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NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)
OPIS

BIZNES
1. Tworzenie strategii innowacyjności dla firmy.
2. Zarządzanie rozwojem portfolio produktów.
3. Marketing i sprzedaż.
4. Od projektu do budowania portfolio projektów innowacyjnych.
5. Największe zdiagnozowane bariery MSP - zarządzanie ograniczeniami (budowanie drzewa problemów i sposobu ich rozwiązania).
Szkolenie: 1 dzień

Strona

ŚCIEŻKA
ZAKRES TEMATYCZNY

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

 Realizowanie działań wzmacniających marketing i sprzedaż.
 Umiejętność budowania drzewa problemów i sposobu ich rozwiązania.
(P)
 Strategia to droga którą podążam i jej posiadanie ułatwia wytyczanie kierunków i podejmowanie
decyzji.
 Każdym problemem trzeba zająć się metodycznie i zaplanować sposób jego rozwiązania.
Narzędzia
Działania online

 Arkusz budowania drzewa problemów i sposobu ich rozwiązania
 Transmisja online w dniu szkolenia
 Postprodukcja i udostępnienie zmontowanego materiału online ze szkolenia.

NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)

KOMERCJALIZACJA
1. Metody komercjalizacji wyników biznesowego projektu B+R (rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu, udzielenie licencji (na zasadach rynkowych),
sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R).
2. Własność intelektualna: po co chronić wyniki prac naukowych i badawczych - zasady i sposoby
ochrony własności intelektualnej.
3. Rodzaje i specyfika praw własności intelektualnej: prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how. Patentowanie.
4. Umowy licencyjne.
Szkolenie: 1 dzień.

Strona
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BLOK 5. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BIZNESOWEGO PROJEKTU B+R

Obszary korzyści dla przedsiębiorców:
Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

Narzędzia
Działania online

Na etapie modelu biznesowego analizowane będą możliwości rozwoju biznesu poprzez udzielania licencji
lub sprzedaż praw do wyników badań. Dla przedsiębiorstw, które nie realizowały wcześniej prac B+R jest
to rozwiązanie znacznie bardziej trudne i wymagające od rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług na
bazie uzyskanych wyników projektu. Wybór takiego sposobu komercjalizacji wymaga bardzo dobrej znajomości różnorodności możliwości i zasad prawnego zabezpieczania własność intelektualnej, w celu
wdrożenia długoterminowych rozwiązań chroniących wyniki prac naukowych i badawczych. W procesie
kluczowym zagadnieniem jest skonstruowanie umowy na udzielenie licencji lub sprzedaż praw do wyników prac B+R.
(W)
 Sposoby komercjalizacji wyników prac B+R.
 Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność B+R.
 Regulacje umowne w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 Podstawowe pojęcia (znak towarowy, wzór użytkowy, patent).
(U)
 Ochrona wyników prac B+R.
 Współpraca z rzecznikiem patentowym.
 Negocjowanie umów sprzedaży, przekazania praw do wyników prac B+R.
 Analiza stanu techniki i czystości patentowej technologii.
(P)
 Wyniki prac B+R mają wymierną wartość i trzeba zapewnić im właściwą ochronę prawną.
(N)
 Baza rzeczników patentowych.
 Szablon istotnych postanowień umów projektowych.
 Szablon istotnych postanowień umów projektowych, w tym na komercjalizację technologii wraz
z komentarzem.
 Transmisja online w dniu szkolenia.

Strona
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 Postprodukcja i udostępnienie zmontowanego materiału online ze szkolenia.

NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)
OPIS

PLANOWANIE i ZARZĄDZANIE
1. Planowanie zakresu projektu (rzeczowego, finansowego). Etapy realizacji projektu B+R (etapy
techniczne i etapy zarządcze).
2. Określenie biznesowych i badawczych celów projektu, jego produktów oraz rezultatów.
3. Przygotowanie uzasadnienia biznesowego dla realizacji projektu B+R.
4. Planowanie zasobów projektu (osobowych, finansowych, materialnych i niematerialnych).
5. Planowanie czasu realizacji biznesowego projektu B+R.
6. Tworzenie struktur podziału pracy, harmonogramów, budżetu, sterowanie realizacją zadań, przydzielanie zasobów.
7. Analiza ryzyka. Opracowanie alternatywnych scenariuszy dla projektu.
Szkolenie: 1 dzień
Warsztat: 1 dzień
W ramach tego bloku przedsiębiorcy zostaną przeszkoleni w zakresie planowania projektu B+R, które
stanowi kluczowy etap przygotowania się do realizacji ustrukturyzowanego projektu B+R. W ramach tego
bloku tematycznego zostaną przedstawione zasady w zakresie: definiowania celów projektu (biznesowych i badawczych), jego produktów i rezultatów, planowania etapów realizacji projektu, planowania i
organizowania zespołu projektowego z wykorzystaniem zasobów własnych, jak i zasobów zewnętrznych
(z uwzględnieniem współpracy z naukowcami, jednostkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami),
określania zakresu projektu pod kątem rzeczowym (etapy, zadania) oraz finansowym (przyporządkowanie kosztów do określonych zadań i etapów realizacji projektu).
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BLOK 6. PLANOWANIE PROJEKTU B+R

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
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Obszary korzyści dla przedsiębiorców:
Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

(W)
 Struktura projektu B+R w ujęciu organizacyjnym firmy oraz rzeczowo-finansowym.
 Zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu B+R.
(U)
 Implementacja projektu B+R w biznesową strategię rozwoju firmy.
 Organizacja projektu w strukturze firmy.
 Planowanie projektu B+R jako logicznej całości, uwzględniając specyfikę zadań, czynności i rezultatów.
 Dopasowanie celów i założeń projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu.
 Planowanie i organizowanie zespołu projektowego przy wykorzystaniu zasobów własnych i zewnętrznych (partnerów naukowych / biznesowych).
 Planowanie etapów realizacji biznesowego projektu B+R (kamieni milowych w ujęciu prac B+R).
 Planowanie i organizowanie realizacji prac B+R - konstruowanie realnego harmonogramu projektu.
(P)
 Planowanie to niezbędny etap przygotowania się do realizacji biznesowego projektu B+R.
 Właściwe zaplanowanie projektu B+R zwiększa szansę na końcowy sukces jego realizacji.
 Uporządkowany proces planowania może zostać wykorzystany również w innych projektach biznesowych.
Matryca logiczna projektu.
Arkusz planu projektu.
Formatki umów z członkami zespołów projektowych.
Zintegrowany z pozostałymi arkuszami rozbudowany szablon zakresu i planu projektu.
Transmisja online w dniu szkolenia.
Postprodukcja i udostępnienie online zmontowanego materiału ze szkolenia i warsztatów.
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Narzędzia
Działania online
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(N)
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BLOK 7. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM B+R

Obszary korzyści dla przedsiębiorców:

Celem tego bloku tematycznego jest zaznajomienie przedsiębiorców zamierzających realizować biznesowe projekty B+R z obszarami zarządzania takim projektem. Realizacja projektu B+R wymaga skutecznego zarządzania jego elementami przez wyznaczonego w przedsiębiorstwie kierownika projektu, w
szczególności w zakresie realizacji rzeczowej (monitorowanie przebiegu realizacji, występujących ryzyk i
reagowanie na nie, w tym również poprzez dokonywane zmian w projekcie, monitorowanie jakości wykonywanych działań i zarządzanie zasobami rzeczowymi oraz osobowymi, w tym kompetencjami i wiedzą) oraz finansowej (kontrola budżetu, kosztów, płynność finansowa firmy, przychody projektu rezerwy
budżetowe). W ramach Bloku tematycznego przedsiębiorcy otrzymają niezbędną wiedzę w tym zakresie.
(W)

54

NARZĘDZIE EDUKACJI (FORMUŁA)
OPIS

PLANOWANIE i ZARZĄDZANIE
1. Metody zarządzania biznesowym projektem B+R (przegląd metodyk i kryteria doboru optymalnej
metodyki dla specyfiki działalności firmy).
2. Zarządzanie zasobami w projekcie (osobowymi, finansowymi i rzeczowymi).
3. Zarządzanie finansami projektu B+R (kontrola kosztów, płynność finansowa firmy, przychody projektu rezerwy budżetowe).
4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie B+R.
5. Zarządzanie zmianami w projekcie B+R.
6. Monitoring projektu B+R.
7. Zarządzanie komunikacją, konfliktami i kryzysami w projekcie B+R.
Szkolenie: 1 dzień
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Wiedza (W), Umiejętność (U),
Postawa (P), Narzędzia (N)

 Metodyki i standardy zarządzania biznesowym projektem B+R, w tym z wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagających zarządzanie.
(U)
 Korzystanie z podstawowych metodyk, zasad i technik zarządzania biznesowym projektem B+R w
firmie (elastycznych i zwinnych, właściwych dla przedsięwzięć bardziej innowacyjnych i o większym stopniu ryzyka).
 Zarządzanie wiedzą i kompetencjami w projekcie B+R.
 Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym w sytuacji niewłaściwego zarządzania projektem.
 Zarządzanie zmianami.
 Monitorowanie przebiegu realizacji projektu w zakresie rzeczowym i finansowym.
 Zamknięcie i ocena biznesowego projektu B+R.
 Rozwiązywanie konfliktów w zespołach projektowych.
(P)
 Zarządzanie to istotny element etapu realizacji biznesowego projektu B+R.
(N)

55
Strona

Narzędzia
Działania online

 Narzędzia wybranych metodologii zarządzania projektem w zakresie: zarządzania przebiegiem
projektu, realizacji zadań przez zespół projektowy, kontroli kosztów i realizacji budżetu, identyfikacji ryzyk, zarządzania zmianami).
 Narzędzia IT (np. Trello).
 E-book prezentujący oprogramowanie typu Open Source do planowania i zarządzania projektem.
 Transmisja online w dniu szkolenia
 Postprodukcja i udostępnienie online zmontowanego materiału ze szkolenia
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Zakres stacjonarnego szkolenia i warsztatów dla grupy docelowej typ 2 (w Warszawie), będzie uwzględniał ww. bloki tematyczne.
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Propozycja podziału przeprowadzania stacjonarnych szkoleń i warsztatów dla grupy docelowej typ 1 (wg bloków tematycznych i obszarów oddziaływania (km)).
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ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE – ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
(IOD)?

*

Uwagi

- tak zaplanowano wyznaczenie
- tak wyznaczono
- nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane
przepisami prawa)
- zaplanowano wyznaczenie (kiedy:
podać przewidywaną datę)

4

5

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wprowadził
środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów
regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane
osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na
zlecenie administratora danych
osobowych?
Jeżeli podmiot przetwarzający
dane osobowe korzysta z dalszych procesorów to czy są oni
zlokalizowani w ramach EOG?

Osoba do kontaktu….., stanowisko/funkcja…., numer tel.

TAK/NIE/INNE

TAK/NIE

TAK/NIE
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3

Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony
IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Strona
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8

9

10

11

12

Jeżeli transfer danych odbywa
się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej?

TAK/NIE

TAK/NIE

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe prowadzi rejestr
kategorii czynności dla powierzonych operacji przetwarzania
danych osobowych?

TAK/NIE

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?

TAK/NIE

Czy podmiot przetwarzający
wprowadził środki zapewniające, że systemy IT używane do
przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO oraz
innymi aktami regulującymi
przetwarzanie danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający realizuje regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych
osobowych? Jeżeli tak to w jakich odstępach czasu odbywają
się audyty? czy może udostępnić raporty?
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe posiada aktualny
certyfikat ISO 27001?

*Właściwe podkreślić/uzupełnić

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
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7

Czy dalszy procesor stosuje
środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi
RODO oraz przepisów krajowch w zakresie ochrony danych osobowych?

Strona

6
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Oświadczenie:
W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww.
elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
……………………..

…………………………………

data

podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Wypełnia IOD NCBiR:

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

podpis
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data

…………………………………

Strona

……………………..
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ZAŁĄCZNIK NR 4
Zapisy/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
pomiędzy:
……………………………………………………, zwanym dalej Administratorem
a
……………………………………………………, zwanym dalej Podmiot przetwarzający.

Mając na uwadze fakt, iż:
1) Strony planują/zawarły umowę z dnia [____] w przedmiocie [____], na podstawie, której Podmiot
przetwarzający zobowiązał się do przetwarzania danych osobowych (dalej „umowa”, „umowa
główna”),

§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: /należy wskazać
np.: nazwiska i imiona, data, urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer
ewidencyjny PESEL, numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,
numer telefonu, numer konta bankowego, e-mail/
2. Przekazywane na podstawie niniejszej umowy dane dotyczą następujących kategorii osób: /należy
wskazać np.: beneficjenci, eksperci, wnioskodawcy, personel projektu/

Strona

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy odnosi się do następujących
kategorii przetwarzań: /należy wskazać na operacje lub zestawy operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
odpowiednio do zakresu współpracy z podmiotem przetwarzającym – zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie – jakim kategoriom odbiorców,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie/.
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3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej umowy odbywa się
wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
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5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, „RODO”) oraz
powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się
do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do
realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§2
Obowiązki i odpowiedzialność Stron
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 pkt
7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające
gwarancje
wdrożenia
odpowiednich
środków
technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe,
przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami
krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją ochrony danych.
3. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, Administrator powierza
Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów
danych oraz kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:

Strona

b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować
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a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej umowie;
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Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego, wydane
mu polecenie stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie
danych osobowych.
d) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także
prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;
e) niezwłocznie informować Administratora danych o obowiązku prawnym udostępnienia danych
osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności
osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację i/lub szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych,
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których
mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 poniżej;

j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Strona

i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała do
Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw,
o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji;
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h) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
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(UE) 2016/679 oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich;

§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania takich
samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem Administratora
na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się
nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu i w
zakresie opisanym w niniejszej umowie.

§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, który zawierać będzie informacje określone w pkt a – d
Artykułu 30 ust. 2 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora
ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający
powiadomi Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora.

Strona

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany
jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora żądania, w tym
zakresie.
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3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do
niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
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5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt
Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:

- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych,
których dotyczy naruszenie,
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl .

następuje

na

adres

mailowy:

7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie Podmiot
przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z
naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki
wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tą dokumentację
na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób
przy pomocy, których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i zaniechanie.

Strona

12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem danych na jego żądanie w
zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, których dane dotyczą, jak również
zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku do
Administratora danych.
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11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych
w sposób naruszający przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z
prawem instrukcjami Administratora danych lub wbrew tym instrukcjom.
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13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji niniejszej umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:

a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną
przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania
odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku
z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem
postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wskazanych
powyżej.

§6
Prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych
osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do
współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe
szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi
upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od przekazania
Podmiotowi przetwarzającemu
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora danych zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
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5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji niniejszej umowy.
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4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora danych lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z
Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu
usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
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6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez prawa
do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7
Wsparcie administratora danych w realizacji praw określonych w rozdziale III RODO
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga
Administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora danych w zakresie realizacji
następujących praw podmiotów danych:
a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawo do usunięcia danych osobowych,
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania,
g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawo do sprzeciwu,
i.

Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.
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4. Jeżeli podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 10, jest
on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla których nie
zrealizował żądania Administratora.
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3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora danych w zakresie uzyskania wsparcia w
związku z realizacją praw wymienionych w ust. 9 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od
otrzymania żądania poinformuje Administratora danych o wykonaniu żądania.
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§8
Czas trwania umowy
1. Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania umowy głównej.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma
obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratorawszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.

§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
prawa kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz
innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Administratora danych.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz niniejszej umowy
Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty
i wydatki.

Administrator

________________________
Podmiot przetwarzający
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_______________________
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5. Zmiana niniejszej umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załącznik nr 1
Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, niniejszym wyrażam zgodę na
korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na podstawie niniejszej
umowy.
Oświadczam, że podmiot przetwarzający przedstawił mi listę podprocesów, z których usług korzysta. Lista
stanowi załącznik do niniejszej umowy.

W imieniu administratora danych
……………………………………….
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podpis, pieczątka, data

