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

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PILOTAŻOWEGO
SZKOLENIA W ZAKRESIE PISANIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE W PROGRAMACH NCBR
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PO IR

I.

Zamawiający
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695),
przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404).
Adres strony www: www.ncbr.gov.pl

II.

Termin składania ofert
Do 22 lutego 2018 r. do godziny 23:59:59.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Wykonawca może
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu
zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące
o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert) oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi
być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania
Wykonawcy.

III.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub przesyłane mailem. Oferta musi być przygotowana
w języku polskim, w sposób czytelny.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej, pokój nr 204 piętro 2 lub
przesyłać na adres e-mail: maria.czapska-kepka@ncbr.gov.pl
Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty dla NCBR – wg Załącznika nr 1;
2) Wykaz należycie wykonanych usług - wg Załącznika nr 2 (w tym również stosowne dowody
potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie);
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3) Opis doświadczenia zawodowego osoby koordynującej pilotażowe szkolenie –
wg Załącznika nr 3 (w tym również stosowne dowody potwierdzające należyte wykonanie
lub wykonywanie szkoleń i/lub warsztatów);
4) Opis doświadczenia zawodowego osób kluczowych do realizacji zamówienia wg Załącznika nr 4;
5) Proponowaną koncepcję programu szkolenia - wg Załącznika nr 5;
6) Wykaz organizacji przedsiębiorców - wg Załącznika nr 6.
Wskazane powyżej dokumenty muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(ce) stosowne pełnomocnictwo.
IV.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maria Czapska-Kępka – Starszy specjalista, Sekcja Wsparcia Interesariuszy Centrum, Dział Strategii,
Analiz i Ewaluacji, NCBR
e-mail: maria.czapska-kepka@ncbr.gov.pl
Telefon: 22 39 07 196

V.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w zakresie
pisania wniosków o dofinansowanie w programach NCBR finansowanych ze środków Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Szkolenie to pozwoli na przetestowanie narzędzi i działań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu NCBR polegającego na stworzeniu regionalnej sieci
punktów kontaktowych NCBR. Głównymi celami stworzenia sieci punktów kontaktowych NCBR jest
zwiększenie liczby wysokich jakościowo projektów B+R, które będą skutecznie aplikowały o
dofinansowanie z dostępnych instrumentów publicznych w ramach PO IR, zwiększenie liczby
przedsiębiorców w regionach zainteresowanych angażowaniem się w działania B+R oraz współpracę z
ośrodkami naukowymi, a także zwiększenie kompetencji przedsiębiorców w zakresie przygotowywania
wniosków o dofinansowanie z publicznych instrumentów wsparcia B+R. W ramach ww. projektu
planowane jest m. in. prowadzenie szkoleń/warsztatów dla przedsiębiorców w zakresie
przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów B+R finansowanych ze środków PO IR.
Pilotażowe szkolenie będzie skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora MŚP 1 ,
zlokalizowanych w woj. dolnośląskim, m. in. tych, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych

Spełniających kryteria mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) określone w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1)
1
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prowadzonych przez inżynierów-konsultantów w ramach pilotażu Projektu „Beneficjent”. Informacje
o Projekcie zostały zawarte w dalszej części niniejszego Zapytania.
Celem szkolenia jest wyposażenie ww. przedsiębiorców w wiedzę i umiejętności niezbędne do
skutecznego aplikowania o środki przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
w ramach konkursów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(PO IR), ogłaszanych przez NCBR. Szkolenie to pozwoli również na przetestowanie skuteczności
narzędzi i działań pod kątem organizacji tego rodzaju szkoleń w skali ogólnopolskiej.
Szkolenie powinno pozwolić uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności nt. poszczególnych
programów/konkursów: „Szybka ścieżka”, RANB oraz Projekty aplikacyjne co najmniej
w następujących obszarach:
1) Proces aplikowania do NCBR;
2) Wprowadzenie do założeń ww. programów/konkursów oraz procesu oceny;
3) Wypełnianie dokumentacji konkursowej (m. in. konstrukcja wniosku, zasady
kwalifikowalności kosztów, itd.);
4) Aspekty administracyjno-finansowe związane z realizacją projektu (m. in. tworzenie budżetu
projektu, zasoby kadrowe, techniczne, itd.);
5) Zarządzanie własnością intelektualną w kontekście przygotowania wniosku.
Zamawiający przewiduje realizację programu szkolenia w formie dwóch 1-dniowych warsztatów
z elementami wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów NCBR
(m. in. dokumentacja konkursowa) oraz, w miarę potrzeb, materiałów wewnętrznych NCBR. W szkoleniu
weźmie udział łącznie maksymalnie 50 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy warsztatowe
liczące do maksymalnie 25-ciu osób (jedna, maksymalnie 25-cio osobowa grupa warsztatowa = jeden
warsztat jednodniowy). Minimalna liczba uczestników każdej z grup warsztatowych, aby szkolenie zostało
zrealizowane wynosi 10 osób. W każdej z ww. grup warsztatowych będzie realizowany analogiczny
program.
Czas trwania jednego dnia warsztatowego to 8 godzin zegarowych (7 godzin zegarowych szkolenia +
1 godzina zegarowa na lunch i przerwy kawowe).
VI.

Kategoria ogłoszenia
Usługi.

VII.

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
1. Planowany termin realizacji i przeprowadzenia szkolenia: marzec i/lub kwiecień 2018 r. Dokładny
termin zostanie ustalony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany terminu szkolenia tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było
przewidzieć na etapie składania ofert.
2. Planowane miejsce realizacji szkolenia: Wrocław.
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3. Planowane miejsce realizacji sesji moderowanej oraz sesji monitoringowej: Warszawa.
4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta do 18 maja 2018 r. lub do momentu pełnego
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
VIII.

Cel zamówienia
Głównym celem zrealizowania pilotażowego szkolenia jest stworzenie oraz przetestowanie, wspólnie
z NCBR, skuteczności działań i narzędzi przewidzianych do wykorzystania podczas realizacji
ogólnopolskiego projektu NCBR, polegającego na stworzeniu regionalnej sieci punktów kontaktowych
NCBR.

IX.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Zapewnienia na czas trwania umowy co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora
pilotażowego szkolenia, posiadającej doświadczenie zawodowe w organizowaniu i koordynowaniu
szkoleń i/lub warsztatów nt. pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I 2
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Do zadań koordynatora będzie należało m. in.:
1) Zarządzanie całością działań realizowanych w ramach przygotowania i przeprowadzenia
pilotażowego szkolenia, opisanych w niniejszym Zapytaniu (m. in. koordynowanie procesu
rejestracji uczestników na szkolenie, organizacja sali szkoleniowej, cateringu, itp.);
2) Monitorowanie harmonogramu i dbanie o terminowość poszczególnych działań w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia;
3) Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym (telefonicznie, e-mail, oficjalna
korespondencja);
4) Informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu zamówienia oraz
o występowaniu ewentualnych ryzyk wpływających na harmonogram;
5) Uzgadnianie z Zamawiającym kwestii związanych z tworzeniem narzędzi i dokumentów
wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia (np. materiały szkoleniowe,
prezentacja szkoleniowa, itd.);
6) Udział we wszystkich spotkaniach Wykonawcy z Zamawiającym (m. in. podczas sesji
moderowanej, o której mowa w ust. 3 oraz sesji monitoringowej, o której mowa w ust. 10).
2. Przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkolenia m. in. poprzez: przeprowadzenie rejestracji
elektronicznej uczestników szkolenia, w tym m. in.: przesłanie do przedsiębiorców wiadomości
mailowej z zaproszeniem na szkolenie oraz linkiem do elektronicznego formularza aplikacyjnego
i zestawu niezbędnych informacji o szkoleniu i trenerach (m. in.: program szkolenia oraz jego cele
i oczekiwane rezultaty, termin i miejsce, adresaci, trenerzy, itp.), rekrutację telefoniczną oraz
potwierdzenie rejestracji zgłoszonym uczestnikom (mailowo i/lub telefonicznie). Wykonawca
prześle wiadomości mailowe na adresy e-mailowe z listy przedsiębiorstw przekazanej przez
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Opis działalności B+R+I, zgodnie z podręcznikiem Frascati znajduje się na stronie
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3.

4.

5.

6.

Zamawiającego. Wysyłka ww. wiadomości mailowych oraz wszelka inna komunikacja
z przedsiębiorcami oraz Zamawiającym będzie prowadzona z adresu mailowego dedykowanego
do realizacji przedmiotu zamówienia, utworzonego przez Wykonawcę. Nazwa ww. adresu e-mail
będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego. W sytuacji, w której ww. przedsiębiorcy nie
potwierdzą udziału w szkoleniu Wykonawca wesprze Zamawiającego w rekrutacji uczestników
szkolenia poprzez wykorzystanie własnej sieci kontaktów do przedsiębiorców. Wzór wiadomości
mailowej, elektronicznego formularza aplikacyjnego i zestawu niezbędnych informacji o szkoleniu
i trenerach będzie podlegał akceptacji ze strony Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
ewentualność realizacji przez Wykonawcę dodatkowych działań mających na celu promocję
szkolenia, np. poprzez przygotowanie przez Wykonawcę dedykowanej podstrony szkolenia
w serwisie Wykonawcy, promującej szkolenie i zawierającej kompleksowe informacje o szkoleniu.
Zakres i forma prezentacji wskazanych informacji na podstronie szkolenia będą podlegały
akceptacji Zamawiającego.
Opracowania szczegółowego programu szkolenia uwzględniającego cel szkolenia (proponowany
zakres, specyfikę uczestników, analizę potrzeb i dokumentacji Zamawiającego), jego formę
(1-dniowy warsztat) oraz zagadnienia wskazane w Części V Skrócony opis przedmiotu zamówienia
w pkt. 1-5. Koncepcja programu i przebieg szkolenia powinny zostać wypracowane podczas sesji
moderowanej, zorganizowanej oraz poprowadzonej przez Wykonawcę z zastosowaniem
metodologii design thinking z udziałem trenerów, którzy będą prowadzili szkolenie,
przedstawicieli NCBR, koordynatora ze strony Wykonawcy oraz, w miarę możliwości,
Beneficjenta/ów NCBR i/lub wnioskodawcy/ów NCBR. Termin, miejsce (na terenie Warszawy)
i czas trwania sesji zostaną ustalone wspólnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Wykonawca
przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego finalną wersję programu szkolenia (wraz z
propozycją ćwiczeń, o których mowa poniżej w ust. 4) w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia sesji moderowanej. Zamawiający pokryje koszty udziału przedstawicieli NCBR
w sesji (np. koszt ewentualnego dojazdu do miejsca sesji), pozostałe koszty leżą po stronie
Wykonawcy (np. sala, dojazd trenerów, koordynatora, wyżywienie, itp.).
Przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń służących utrwaleniu wiedzy i umiejętności
przekazywanych w trakcie szkolenia. Propozycje ćwiczeń wraz z ich krótkimi opisami powinny
być uwzględnione w szczegółowym programie szkolenia.
Opracowania prezentacji szkoleniowej w MS PowerPoint i przedłożenie jej do zatwierdzenia przez
Zamawiającego w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem pierwszego ze szkoleń.
Prezentacja powinna być zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem szkolenia.
Opracowania edytowalnej, możliwej do powielenia wersji oraz powielenia materiałów
szkoleniowych (minimum 53 zestawy), niezbędnych do realizacji szkolenia, które zostaną
przekazane przez Wykonawcę każdemu uczestnikowi w trakcie szkolenia (niewykorzystane
materiały szkoleniowe zostaną zwrócone Zamawiającemu) oraz przedłożenie edytowalnej wersji
(np. MS Word) ww. materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie najpóźniej na
5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego ze szkoleń. Sposób powielenia zaakceptowanych
przez Zamawiającego materiałów zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym.
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7. Zapewnienia co najmniej dwóch trenerów (prowadzących inne merytorycznie części szkolenia,
zgodnie z posiadanym doświadczeniem zawodowym), którzy przeprowadzą szkolenie w zakresie
tematyki przedstawionej w Części V Skrócony opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1-5,
posiadających praktyczne doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów
dot. pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I 3 finansowanych z funduszy Unii
Europejskiej.
8. Zapewnienia bezstronności trenerów przez podpisanie przez trenerów i Wykonawcę oświadczeń
o bezstronności i nie występowaniu konfliktu interesów, zapewniającego Zamawiającego, że
trenerzy i Wykonawca:
1) nie świadczy/ą usług ani nie pracuje/ą w firmie doradczej, która przygotowuje wnioski
o dofinansowanie projektów finansowanych w ramach programów realizowanych przez
NCBR;
2) nie będzie oceniał firm, których przedstawiciele wezmą udział w szkoleniu, jeśli w przyszłości
zostanie ekspertem NCBR.
9. Zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej szkolenia oraz jego zgodności z tematyką
przedstawioną w Części V Skrócony opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1-5 poprzez kontrolę
przygotowania się merytorycznego trenerów do przeprowadzenia szkolenia (szkolenie własne
trenerów).
10. Zapewnienia udziału trenerów prowadzących szkolenie oraz koordynatora szkolenia (o którym
mowa w ust. 1) w jednej, maksymalnie 4-godzinnej (godz. zegarowe) sesji monitoringowej
zorganizowanej przez Zamawiającego w siedzibie NCBR. Sesja odbędzie się z udziałem
przedstawicieli NCBR, a jej celem będzie zweryfikowanie przez Zamawiającego wiedzy
(z obszarów uwzględnionych w programie szkolenia, zatwierdzonym przez Zamawiającego)
i przygotowania trenerów do poprowadzenia szkoleń w zakresie pisania wniosków
o dofinansowanie
w
programach
NCBR
finansowanych
ze
środków
PO IR
(programów/konkursów: „Szybka ścieżka”, RANB oraz Projekty aplikacyjne), wyjaśnienie
wątpliwości trenerów w odniesieniu do zagadnień i wiedzy przekazywanej przez nich na szkoleniu
(zgodnie z programem szkolenia) oraz dostosowanie wiedzy trenerów z obszarów wskazanych
w Części V Skrócony opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1-5 do realiów aplikowania o środki
przyznawane przez NCBR w ramach konkursów finansowanych ze środków PO IR. Zamawiający
przekaże Wykonawcy źródła informacji, na podstawie których trenerzy powinni przygotować się
merytorycznie do przeprowadzenia ww. szkoleń (np. dokumenty w plikach pdf, linki do
dokumentów, itp.). Termin ww. sesji zostanie ustalony wspólnie przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego. Koszty organizacji sesji monitoringowej w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie pozostają po stronie Zamawiającego (Wykonawca pokryje koszty dojazdu trenerów
oraz koordynatora na spotkanie oraz ewentualne koszty noclegów, wyżywienia, itp.).
11. Zapewnienia sali szkoleniowej na każde ze szkoleń (dwa 1-dniowe warsztaty), zgodnie z poniższą
charakterystyką:
3
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1) lokalizacja: Wrocław;
2) dostęp do parkingu bezpłatnego dla uczestników szkolenia (minimum 10 miejsc
parkingowych);
3) sala wyposażona w stoły wraz z krzesłami w liczbie odpowiedniej dla liczby uczestników oraz
maksimum 2 obserwatorów ze strony Zamawiającego (z możliwością ustawienia krzeseł
w układzie podkowy);
4) projektor multimedialny;
5) ekran matowy biały min. 4x3 m – Zamawiający dopuszcza ekran o innych wymiarach niż ten
wskazany jednak inny rozmiar ekranu musi umożliwić wszystkim uczestnikom spotkania
swobodne i komfortowe śledzenie wyświetlanych na ekranie materiałów. Wyświetlane
materiały muszą być widoczne dla wszystkich uczestników spotkania, z każdego miejsca sali;
opcjonalnie obraz może być wyświetlany bezpośrednio na ścianie, jeśli obraz jest wyraźny;
6) flipchart z papierem (min. 20 arkuszy) i flamastrami;
7) komputer laptop z dostępem do Internetu;
8) pilot prezentera umożliwiający przerzucanie slajdów wyposażony we wskaźnik laserowy;
9) opcjonalnie mikrofon bezprzewodowy wraz z nagłośnieniem konferencyjnym;
10) inne niezbędne peryferia, przewody oraz montaż;
11) notatniki i długopisy dla uczestników;
12) sprawna klimatyzacja i ogrzewanie;
13) dostęp do światła dziennego.
12. zapewnienia podczas każdego z dwóch szkoleń całodziennej usługi cateringowej wraz z obsługą
kelnerską w trakcie przerw (zawiera się w tym również przygotowanie zastawy stołowej, stołów,
obrusów, dekoracji, itp.):
1) serwis kawowy - uzupełniany na bieżąco, dostępny dla uczestników od 30 minut przed
rozpoczęciem szkolenia do 15 min po zakończeniu szkolenia. Serwis kawowy zlokalizowany
w obrębie sali, w której odbędzie się szkolenie lub na tym samym piętrze w bezpośredniej
bliskości sali szkoleniowej:
a) woda gazowana i niegazowana o pojemności max. 0,5l na osobę + szklanki lub kubki
jednorazowe na stołach dla uczestników szkolenia,
b) zimny bufet (co najmniej kanapeczki bankietowe, finger food – zgodnie ze standardem
centrum szkoleniowego albo hotelu),
c) Parzona kawa, herbata (różne smaki), woda, soki owocowe oraz dodatki w tym
mleczko/ śmietanka do kawy, cukier, cytryna),
d) Wyroby cukiernicze (ciastka, co najmniej 4 rodzaje) i owoce sezonowe (co najmniej
3 rodzaje) zgodnie ze standardem centrum szkoleniowego albo hotelu;
2) lunch w formie bufetu: zupa (jeden rodzaj), drugie danie (minimum trzy do wyboru w tym
jedno wegetariańskie), dodatki (ziemniaki, ryż, surówki (minimum dwa rodzaje)), desery
(minimum dwa rodzaje ciasta, owoce sezonowe), napoje (kawa, herbata, woda, soki
owocowe).
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Ww. catering powinien być przewidziany dla wszystkich uczestników szkolenia (maksymalnie 50
osób) oraz 2 przedstawicieli NCBR, którzy będą obserwatorami szkolenia (po dwóch na każdy dzień
warsztatowy).
13. Dostarczenia na szkolenie (do sali, w której będzie odbywało się szkolenie) oraz przekazania
każdemu uczestnikowi szkolenia wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych
promujących zagadnienia przekazywane podczas szkolenia. Materiały wskazane w zdaniu
poprzedzającym zostaną opracowane graficznie przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże
Wykonawcy pliki do druku, na podstawie których ww. materiały informacyjno-promocyjne
zostaną wydrukowane. Parametry techniczne druku materiałów zostaną ustalone wspólnie
z Zamawiającym, z zachowaniem co najmniej następującego standardu:
1) Liczba dostarczonych wydruków:
a. 65 teczek ofertowych (każda: dwubigowa min. 5 mm, zadruk dwustronny pełen kolor
4+4, papier satynowy lub kreda matowa, min. 300 g/m2, format maksymalnie A5,
ewentualne uszlachetnienie: tłoczenie wypukłe i wklęsłe wybranych elementów, folia
błysk jednostronnie);
b. łącznie 1000 ulotek prostych (każda: zadruk dwustronny pełen kolor 4+4, papier
satynowy lub kreda matowa, min. 200 g/m2, format maksymalnie A5). Zamawiający
przewiduje, że ulotki będą drukowane na podstawie kilku innych wzorów - projektów
graficznych (plików do druku), maksymalnie 15 wzorów.
Ostateczne parametry druku materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym również technika
druku) zostaną określone przez Zamawiającego wraz z przekazaniem Wykonawcy plików do druku
z ww. materiałami. Wykonawca przed przekazaniem materiałów informacyjno-promocyjnych
uczestnikom szkolenia, skompletuje wydrukowane materiały zgodnie ze wskazaniem
Zamawiającego (m. in. złoży wydrukowane teczki ofertowe, umieści w teczkach ulotki).
14. Przygotowania imiennych, drukowanych zaświadczeń każdemu uczestnikowi szkolenia oraz
przekazania ich uczestnikom na koniec szkolenia (co najmniej następujący standard: druk
w kolorze, papier satynowy biały lub kreda matowa biała, min. 170 g/m2, format A4). Wykonawca
przedstawi, w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego ze szkoleń,
Zamawiającemu co najmniej 2 propozycje wzoru layout’u zaświadczenia. Wskazany wzór
(w edytowalnej wersji) będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego.
15. Sporządzenia, w formie pisemnej, i przedstawienia w siedzibie NCBR raportu poszkoleniowego
podsumowującego całość działań przeprowadzonych w ramach przygotowania i przeprowadzenia
pilotażowego szkolenia. Raport powinien być przygotowany na podstawie ankiet ewaluacyjnych
uzupełnionych przez co najmniej 80% spośród wszystkich uczestników szkolenia. Wzór ankiety
będzie opracowany przez Wykonawcę wg metodologii zaproponowanej przez Wykonawcę
i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wskazany wzór będzie podlegał akceptacji
Zamawiającego. Raport wraz z wypełnionymi przez uczestników szkolenia ankietami zostanie
przekazany i zaprezentowany Zamawiającemu najpóźniej do 10 dni roboczych od zrealizowania
szkolenia. We wskazanym raporcie Wykonawca m. in:
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1) podsumuje działania zrealizowane przed przeprowadzeniem szkolenia (m. in.: rekrutacja
uczestników, sesja moderowana, sesja monitoringowa, współpraca z trenerami, kwestie
organizacyjno-logistyczne, itd.) wraz z przedstawieniem wniosków i rekomendacji na
przyszłość;
2) podsumuje szkolenie, w tym m. in.:
a. opisze uczestników szkolenia oraz główne problemy jakie były poruszane podczas
szkolenia,
b. określi jakie cele szkolenia zostały osiągnięte w założonym czasie oraz jakimi
metodami, a których nie udało się osiągnąć i dlaczego,
c. przedstawi rekomendacje dot. zagadnień, które powinny być rozwinięte lub
ograniczone w ramach kolejnych edycji tego rodzaju szkoleń,
d. uwzględni wyniki ankiet ewaluacyjnych, które będą oceniały m. in.: zawartość
merytoryczną szkolenia, przygotowanie trenera oraz aspekty organizacyjnologistyczne.
Termin ww. prezentacji zostanie ustalony wspólnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, koszty jego
organizacji w siedzibie Zamawiającego w Warszawie pozostają po stronie Zamawiającego
(Wykonawca pokryje koszty dojazdu dwóch trenerów oraz koordynatora na spotkanie oraz ewentualne
koszty noclegów, wyżywienia).
16. Zapoznania się ze wszelkimi procedurami i dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego
związaną z zakresem tematycznym szkolenia (w tym również z dokumentacją wewnętrzną
Zamawiającego).
17. Zapewnienia bieżącej obsługi administracyjno-organizacyjnej wszystkich działań opisanych w ust.
1-16 (w tym m. in.: utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedsiębiorcami i zarejestrowanymi
uczestnikami szkolenia, profesjonalna i sprawna obsługa wszelkich zapytań z ich strony,
przekazanie zarejestrowanym uczestnikom informacji przypominającej o szkoleniu (mailowo i/lub
telefonicznie), itd.).

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
charakteryzujących się potencjałem i zamiarem inwestowania w obszarze B+R lub wdrażających B+R,
zlokalizowanych w woj. dolnośląskim. Będą to m. in. przedsiębiorstwa, w których na przełomie
listopada i grudnia 2017 r. zostały zrealizowane spotkania konsultacyjne inżynierów-konsultantów
NCBR z przedstawicielami tych firm. Spotkania były realizowane w ramach pilotażu Projektu
„Beneficjent”.

INFORMACJE O PILOTAŻU PROJEKTU „BENEFICJENT”
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W ramach pilotażu Projektu „Beneficjent” na przełomie listopada i grudnia 2017 r. zostały
przeprowadzone przez inżynierów-konsultantów, będących przedstawicielami NCBR, spotkania
konsultacyjne z zainteresowanymi przedsiębiorcami z sektora MŚP w siedzibach tych firm. Wskazane
firmy działają na terenie woj. dolnośląskiego. W trakcie ww. spotkań inżynierowie – konsultanci
przeprowadzili z przedstawicielem/ami firmy rozmowę m. in. nt.: procesów technologicznych
zachodzących w firmie, pomysłów firmy na działania z obszaru B+R bądź już wdrażanych projektów
w tym obszarze, przedstawili ofertę programową NCBR i zaproponowali odpowiednio sprofilowane
(dostosowane do sytuacji i potrzeb danej firmy) konkursy/działania z oferty NCBR, pozwalające na
uzyskanie dofinansowania w zakresie rozwijanej przez firmę technologii.
INFORMACJE O PROJEKCIE „BENEFICJENT”
Projekt „Beneficjent” to autorski projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest
zwiększenie liczby wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów finansowanych ze
środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ogłaszanych przez NCBR, składanych
przed firmy z sektora MŚP, charakteryzujące się potencjałem i zamiarem inwestowania w obszarze B+R
(które do tej pory nie składały wniosków, lub składały, ale nie uzyskały wsparcia). Projekt ma
przyczynić się do zwiększenia znajomości oferty programowej NCBR wśród przedsiębiorców, pomóc
w zidentyfikowaniu możliwości rozwoju B+R u danego przedsiębiorcy oraz zwiększyć
rozpoznawalność marki NCBR, a pośrednio przyczynić się do zwiększenia liczby wniosków
adekwatnych do oczekiwań NCBR.
Więcej informacji nt. pilotażu w Zapytaniu ofertowym na realizację pilotażu Projektu „Beneficjent”
– spotkania konsultacyjne inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R:
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-zwolnione-z-ustawy-pzp/#akapit153
X.

Kod CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe

XI.

Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym
w siedzibie NCBR w celu omówienia przedmiotu zamówienia, harmonogramu i przekazania
wskazówek związanych z jego realizacją oraz ustalenia terminu szkolenia.
2. W terminie do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca rozpocznie rekrutację
uczestników szkolenia.
3. W terminie do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje sesję moderowaną.
4. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia sesji moderowanej Wykonawca przekaże
Zamawiającemu ostateczną, zaakceptowaną przez Zamawiającego, wersję szczegółowego
programu szkolenia (drogą elektroniczną).
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5. W terminie do 10 dni roboczych od zrealizowania szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu
na płytach CD wszystkie materiały i dane stworzone oraz zebrane podczas realizacji przedmiotu
zamówienia.
XII.

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym
poprawiania omyłek.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIII.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez
podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

XIV.

Dodatkowe informacje
1. Powyższe Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie
Zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem
zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Uzgadniania kwestii związanych z tworzeniem przez Wykonawcę szczegółowego
programu szkolenia;
2) Przejęcia, bez dodatkowych opłat, praw własności wszelkich utworów powstałych
w wyniku zamówienia (m. in. szczegółowego programu szkolenia, prezentacji
szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, wzoru zaświadczenia ze szkolenia, ankiety,
raportu poszkoleniowego);
3) Uzgadniania kwestii związanych z tworzeniem oraz powieleniem i/lub wydrukiem (o ile
przewidują to zapisy niniejszego Zapytania) przez Wykonawcę następujących materiałów:
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3.

4.

5.
6.
7.

materiały szkoleniowe, materiały informacyjno-promocyjne, wzór zaświadczenia ze
szkolenia oraz imienne zaświadczenia (konkretne dla poszczególnych uczestników
szkolenia), ankieta ewaluacyjna, raport poszkoleniowy, itp.;
4) Akceptacji sali szkoleniowej, w której odbędzie się szkolenie;
5) Akceptacji szczegółów dot. usługi cateringowej;
6) Zmiany terminu szkolenia tylko w przypadkach uzasadnionych, których nie można było
przewidzieć na etapie składania ofert;
7) Uczestniczenia przedstawiciela/li NCBR w szkoleniu;
8) Weryfikacji wiedzy i przygotowania trenerów prowadzących szkolenie z obszarów
uwzględnionych w programie szkolenia;
9) Zmiany zaproponowanego/ych przez Wykonawcę trenera/ów na innego/ych w przypadku
negatywnego przejścia przez trenera/ów weryfikacji jego wiedzy i przygotowania, o której
mowa w pkt. 8. Zaproponowany przez Wykonawcę nowy trener będzie posiadał
kwalifikacje nie mniejsze niż trener, który zostanie przez niego zastąpiony;
10) Oddelegowania przedstawiciela NCBR do współprowadzenia szkolenia;
11) Promowania szkolenia we własnym zakresie;
12) Akceptowania wszelkich działań o charakterze informacyjno-promocyjnym szkolenia,
podejmowanych przez Wykonawcę, a nie określonych w niniejszym Zapytaniu.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. Cenę należy podać dla ceny netto
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Szkolenie będzie finansowane w 100%
ze środków publicznych, dlatego będzie zwolnione z podatku VAT.
Cena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również koszty
dojazdów osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację szkolenia po stronie
Wykonawcy do miejsc, w których będą realizowane spotkania/sesje: moderowana oraz
monitoringowa, szkolenie; koszty ewentualnych noclegów i wyżywienia). Uczestnicy
szkolenia pokrywają koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu we własnym
zakresie.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego
wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Wykonawca 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:
1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i
serwerów komputerowych;
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2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
3) 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 konkurs lub markę NCBR,
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;
5) 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;
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8. Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne
za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy oraz możliwość jej przedłużenia.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
2) negocjacji warunków Zamówienia.
12. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.
13. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa
w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.
14. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie
ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien
mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełnia łącznie trzy warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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15. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy
odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
16. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia
w części innemu podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować
Zamawiającego, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
maria.czapska-kepka@ncbr.gov.pl .
17. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia w części innemu podmiotowi
wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Podmiot ten winien spełniać warunki
określone w części XVIII Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a trener/zy, który/zy będzie/ą prowadził/li szkolenie oraz osoba koordynująca
pilotażowe szkolenie powinien/i mieć co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jak
osoby określone w ofercie Wykonawcy w Załączniku nr 3 i 4, którzy będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia.
18. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podmiotów, którym powierzył realizację przedmiotu umowy, jak za własne działania lub
zaniechania.
19. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem Zapytania ofertowego, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
XV.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Płatność za wykonanie usługi nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego
zrealizowania całego przedmiotu zamówienia w protokole odbioru, na podstawie prawidłowo
wystawionej i doręczonej faktury, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia
Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY

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

Warunki zmiany umowy
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1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
zapisanego w niniejszym Zapytaniu, polegającą na:
1) przedłużeniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego;
2) zmianie zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań dot. przygotowania i
przeprowadzenia pilotażowego szkolenia, o ile nowe rozwiązania będą korzystne dla
realizacji celów szkolenia oraz nie zmienią specyfikacji przedmiotu zamówienia opisanej
w niniejszym Zapytaniu.
2. Zmiany treści umowy nie będą powodowały przedłużenia końcowego terminu realizacji
umowy, ani zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany treści umowy zamówienia będą
wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XVIII.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać spełnienie nw. Warunków
udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać się, w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego
wykonania co najmniej 15 usług, z których każda polegała na nadzorowaniu i zorganizowaniu
szkoleń i/lub warsztatów nt. pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I 4 ,
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m. in. prowadzenie rekrutacji uczestników,
zapewnienie sali szkoleniowej oraz cateringu, nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą
trenerów prowadzących szkolenia i/lub warsztaty, nadzór oraz prowadzenie działań
o charakterze promocyjno-informacyjnym szkoleń i/lub warsztatów, itp.).
W celu wykazania spełnienia ww. wymogu Wykonawcy uzupełnią stosowne zapisy wg
Załącznika nr 2 Wykaz należycie wykonanych usług do niniejszego Zapytania. Z treści zapisów
przedstawionych przez Wykonawcę musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku udziału
w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.
Wykonawcy powinni dołączyć do Wykazu należycie wykonanych usług (Załącznik nr 2)
dowody (np. referencje, protokoły odbioru, itp.) potwierdzające należyte wykonanie lub
wykonywanie minimum 3 ze wskazanych usług.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, iż dysponują:
1) Co najmniej jednym koordynatorem pilotażowego szkolenia, który będzie uczestniczył w
wykonywaniu zamówienia, który spełni następujący warunek: posiada doświadczenie
zawodowe w zorganizowaniu i koordynowaniu (m. in.: nadzór nad rekrutacją uczestników,

4

Opis działalności B+R+I, zgodnie z podręcznikiem Frascati znajduje się na stronie
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koordynowanie pracy trenerów, zarówno pod kątem organizacyjnym jak i merytorycznym,
zarządzanie kwestiami organizacyjno-administracyjnymi, związanymi m in. z opracowaniem
programu szkolenia i/lub warsztatu, materiałów szkoleniowych, rezerwacją sali i organizacją
cateringu, itp.), na przestrzeni ostatnich trzech lat, co najmniej 5-ciu szkoleń i/lub warsztatów
nt. pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I 5 finansowanych z funduszy Unii
Europejskiej.
W celu wykazania spełnienia ww. wymogu Wykonawcy uzupełnią stosowne zapisy
w Załączniku nr 3. Z treści zapisów musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku udziału
w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.
Wykonawcy powinni dołączyć do Załącznika nr 3 dowody (np. referencje, protokoły odbioru,
itp.) potwierdzające należyte zorganizowanie i koordynowanie minimum 2 ze wskazanych
szkoleń i/lub warsztatów.
2) Co najmniej dwoma trenerami, z których każdy:
a. Posiada doświadczenie trenerskie w prowadzeniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, co
najmniej 5 szkoleń i/lub warsztatów dot. pozyskiwania funduszy na realizację projektów
B+R+I6, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
b. Uczestniczył w przygotowaniu (był autorem, współautorem i/lub członkiem zespołu
eksperckiego), na przestrzeni ostatnich trzech lat, co najmniej jednej publikacji, broszury
i/lub artykułu dotyczącego działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub
jednostek naukowych, transferu technologii do gospodarki i/lub komercjalizacji wyników
badań naukowych, opublikowanego w prasie krajowej (np. czasopismo), Internecie (np.
portal branżowy) i/lub podręczniku krajowym.
c. Posiada doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w realizowaniu co najmniej
jednego projektu B+R+I finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (realizował projekt
przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych).
W celu wykazania spełnienia ww. wymogu Wykonawcy uzupełnią stosowne zapisy
w Załączniku nr 4. Z treści zapisów musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku
udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.
XIX.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający będzie stosował przy ocenie następujące kryteria o poszczególnych wagach:

5

j.w.

6

Opis działalności B+R+I, zgodnie z podręcznikiem Frascati znajduje się na stronie
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L.P.

Kryterium

Waga

Maksymalna
liczba punktów

1.

Cena

20%

20

2.

Doświadczenie osób kluczowych do
realizacji zamówienia

40%

40

3.

Proponowana koncepcja programu
szkolenia

35%

35

4.

Współpraca z organizacjami
przedsiębiorców

5%

5

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% to = 1 punkt. W przypadku gdy oferta w kryteriach merytorycznych
(kryterium nr 2, 3 i 4) nie uzyska łącznie minimum 40 pkt, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający
dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty za kryterium cena+ suma punktów za kryteria merytoryczne = punkty ogółem
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
cena brutto oferty badanej

x 20 = Liczba przyznanych punków

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punkty za kryterium „doświadczenie osób kluczowych do realizacji zamówienia”
W kryterium „doświadczenie osób kluczowych do realizacji zamówienia” Wykonawca może
uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocenie podlegała będzie każda z nw. wymienionych osób, które
będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (podkryteria):
1) Trener nr 1 – do 15 pkt;
2) Trener nr 2 – do 15 pkt;
3) Koordynator pilotażowego szkolenia – do 10 pkt.
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Punkty w tym kryterium będą sumowane wg. wzoru:
Punkty uzyskane w pkt. 1 + pkt uzyskane w pkt 2 + pkt uzyskane w pkt 3
= suma punktów w kryterium nr 2.
1) i 2) Każdy z trenerów (Trener nr 1 oraz Trener nr 2), biorących udział w realizacji
zamówienia, przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę, będzie oceniany za
posiadane doświadczenie i kompetencje zawodowe w obszarze pozyskiwania funduszy
na realizację projektów B+R+I 7 , finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Wykonawca otrzyma do 15 pkt za każdego z trenerów (Trener nr 1 oraz Trener nr 2),
przy czym podział punktów, w odniesieniu do każdego z trenerów, nastąpi według
poniższych kryteriów:
a. doświadczenie trenerskie w prowadzeniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, szkoleń
i/lub warsztatów dot. pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I,
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca otrzyma do 10 pkt, przy
czym punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
1 pkt za każde szkolenie i/lub warsztat dot. pozyskiwania funduszy na realizację
projektów B+R+I, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przeprowadzony
przez trenera
b. uczestniczył w przygotowaniu (był autorem, współautorem i/lub członkiem zespołu
eksperckiego), na przestrzeni ostatnich trzech lat, publikacji, broszury i/lub artykułu
dotyczącego działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek
naukowych, transferu technologii do gospodarki i/lub komercjalizacji wyników badań
naukowych, opublikowanego w prasie krajowej (np. czasopismo), Internecie (np.
portal branżowy) i/lub podręczniku krajowym. Wykonawca otrzyma do 3 pkt, przy
czym punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
1 pkt za każdą publikację, broszurę i/lub artykuł dotyczący działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu technologii do
gospodarki i/lub komercjalizacji wyników badań naukowych, opublikowany w prasie
krajowej (np. czasopismo), Internecie (np. portal branżowy) i/lub podręczniku
krajowym, którego autorem, współautorem i/lub członkiem zespołu eksperckiego
przygotowującego publikację, broszurę i/lub artykuł był trener
c. doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w realizowaniu projektów B+R+I
(realizował projekt przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych),
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca otrzyma do 2 pkt, przy
czym punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

7

Opis działalności B+R+I, zgodnie z podręcznikiem Frascati znajduje się na stronie
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1 pkt za każdy projekt B+R+I finansowany z funduszy Unii Europejskiej, który był
realizowany przez trenera
Punkty w podkryterium nr 1 będą sumowane wg. wzoru:
Punkty uzyskane w lit. a + pkt uzyskane w lit. b + pkt uzyskane w lit. c
= suma punktów w podkryterium nr 1.
Punkty w podkryterium nr 2 będą sumowane wg. wzoru:
Punkty uzyskane w lit. a + pkt uzyskane w lit. b + pkt uzyskane w lit. c
= suma punktów w podkryterium nr 2.

3) Łączne doświadczenie i kompetencje zawodowe Koordynatora pilotażowego
szkolenia w obszarze pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I 8 ,
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca otrzyma do 10 pkt, przy
czym podział punktów nastąpi według następujących kryteriów:
a. uczestniczył w przygotowaniu (był autorem, współautorem i/lub członkiem zespołu
eksperckiego), na przestrzeni ostatnich trzech lat, publikacji, broszury i/lub artykułu
dotyczącego działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek
naukowych, transferu technologii do gospodarki i/lub komercjalizacji wyników badań
naukowych, opublikowanego w prasie krajowej (np. czasopismo), Internecie (np.
portal branżowy) i/lub podręczniku krajowym. Wykonawca otrzyma do 3 pkt, przy
czym punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
1 pkt za każdą publikację, broszurę i/lub artykuł dotyczący działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu technologii do
gospodarki i/lub komercjalizacji wyników badań naukowych, opublikowany w prasie
krajowej (np. czasopismo), Internecie (np. portal branżowy) i/lub podręczniku
krajowym, którego autorem, współautorem i/lub członkiem zespołu eksperckiego
przygotowującego publikację, broszurę i/lub artykuł był Koordynator
b. doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w zarządzaniu projektami B+R+I
(zarządzał projektem przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych),
finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Wykonawca otrzyma do 2 pkt, przy
czym punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
1 pkt za każdy projekt B+R+I finansowany z funduszy Unii Europejskiej, który był
koordynowany przez Koordynatora
c. doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w wystąpieniach publicznych
(tj. referat, prelekcja) podczas krajowych i/lub zagranicznych konferencji
8
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biznesowych adresowanych do przedsiębiorstw. Wystąpienia w tematyce działalności
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu
technologii do gospodarki, komercjalizacji wyników badań naukowych. Wykonawca
otrzyma do 5 pkt, przy czym punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący
sposób:
1 pkt za każdą konferencję biznesową adresowaną do przedsiębiorstw, podczas której
Koordynator występował publicznie (tj. wygłosił referat, prelekcję), a wystąpienie
dotyczyło tematyki działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek
naukowych, transferu technologii do gospodarki, komercjalizacji wyników badań
naukowych
Punkty w podkryterium nr 3 będą sumowane wg. wzoru:
Punkty uzyskane w lit. a + pkt uzyskane w lit. b + pkt uzyskane w lit. c
= suma punktów w podkryterium nr 3.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdą z osób, które będą uczestniczyły
w wykonywaniu zamówienia (tj. Trenera nr 1, Trenera nr 2 oraz Koordynatora pilotażowego
szkolenia) według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Proponowana koncepcja programu szkolenia – Wykonawca przedstawi propozycję
programu szkolenia dla konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP, wpisującego się w przedmiot
zamówienia (m. in. cele i zakres merytoryczny szkolenia, charakterystykę uczestników
szkolenia, czas trwania szkolenia, itd.). Wykonawca otrzyma do 35 pkt, przy czym podział
punktów nastąpi według poniższych pod-kryteriów:
a) Proces aplikowania do NCBR – Wykonawca otrzyma do 3 pkt. Punkty zostaną przyznane
w następujący sposób:
1 pkt za każde wskazane w programie szkolenia zagadnienie merytoryczne (zakres
informacji) wpisujące się w cele szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz ramy czasowe
szkolenia oraz uzasadnienie poruszenia danego zagadnienia w kontekście przedmiotu
zamówienia
b) Wprowadzenie do założeń konkursu oraz procesu oceny – Wykonawca otrzyma do 6 pkt.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
2 pkt za każde wskazane w programie szkolenia zagadnienie merytoryczne (zakres
informacji) wpisujące się w cele szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz ramy czasowe
szkolenia oraz uzasadnienie poruszenia danego zagadnienia w kontekście przedmiotu
zamówienia
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c) Wypełnianie dokumentacji konkursowej (m. in. konstrukcja wniosku, zasady
kwalifikowalności kosztów, itd.) – Wykonawca otrzyma do 8 pkt. Punkty zostaną
przyznane w następujący sposób:
2 pkt za każde wskazane w programie szkolenia zagadnienie merytoryczne (zakres
informacji) wpisujące się w cele szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz ramy czasowe
szkolenia oraz uzasadnienie poruszenia danego zagadnienia w kontekście przedmiotu
zamówienia
d) Aspekty administracyjno-finansowe związane z realizacją projektu (m. in. tworzenie
budżetu projektu, zasoby kadrowe, techniczne, itd.) – Wykonawca otrzyma do 8 pkt.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
2 pkt za każde wskazane w programie szkolenia zagadnienie merytoryczne (zakres
informacji) wpisujące się w cele szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz ramy czasowe
szkolenia oraz uzasadnienie poruszenia danego zagadnienia w kontekście przedmiotu
zamówienia
e) Zarządzanie własnością intelektualną w kontekście przygotowania wniosku – Wykonawca
otrzyma do 4 pkt. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
2 pkt za każde wskazane w programie szkolenia zagadnienie merytoryczne (zakres
informacji) wpisujące się w cele szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz ramy czasowe
szkolenia oraz uzasadnienie poruszenia danego zagadnienia w kontekście przedmiotu
zamówienia
f) Dodatkowe zagadnienia (obszary tematyczne), inne niż wyszczególnione powyżej przez
Zamawiającego, wpisujące się w przedmiot zamówienia (m. in. cele i zakres merytoryczny
szkolenia, charakterystykę uczestników szkolenia, czas trwania szkolenia) – Wykonawca
otrzyma do 6 pkt. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
2 pkt za każde wskazane w programie szkolenia dodatkowe zagadnienie merytoryczne
(zakres informacji) wpisujące się w cele szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz ramy
czasowe szkolenia oraz uzasadnienie poruszenia danego zagadnienia w kontekście
przedmiotu zamówienia
Prezentacja proponowanej przez Wykonawcę koncepcji programu szkolenia powinna być
sporządzona według wzoru zawartego w Załączniku nr 5.
Punkty w tym kryterium będą sumowane wg. wzoru:
Punkty uzyskane w lit.: a + b + c + d + e + f = suma punktów w kryterium nr 3.
4. Współpraca z organizacjami przedsiębiorców – w związku z tym, że uczestnikami szkolenia
będą przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz biorąc pod uwagę fakt, że
Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w rekrutacji uczestników
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szkolenia poprzez wykorzystanie własnej sieci kontaktów do przedsiębiorców (w sytuacji,
w której przedsiębiorcy, których dane przekaże Zamawiający, nie potwierdzą udziału
w szkoleniu), ocenie będzie również podlegała liczba organizacji zrzeszających
przedsiębiorców posiadających potencjał do aplikowania do NCBR (np. stowarzyszenia
przedsiębiorców), z którymi na przestrzeni ostatniego roku (1 rok) współpracował Wykonawca.
Wykonawca otrzyma do 5 pkt. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1 pkt za każdą organizację zrzeszającą przedsiębiorców posiadających potencjał do
aplikowania do NCBR (np. stowarzyszenia przedsiębiorców), z którą na przestrzeni ostatniego
roku (1 rok) współpracował Wykonawca
Prezentacja ww. organizacji powinna być sporządzona według wzoru zawartego w Załączniku
nr 6.
XX.

Zasady wyjaśniania treści oferty oraz poprawiania omyłek w ofercie.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz
złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert.
3. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
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Załącznik nr 1
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU
E-MAIL
………………...……………
..........................................
NIP
REGON
.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Nawiązując do otrzymanego Zapytania Ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego
szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie w programach NCBR finansowanych ze
środków PO IR, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym
w Zapytaniu Ofertowym za cenę:
Cena oferty
Cena netto
słownie złotych

Działanie rozwojowe w 100% finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.
Przedstawiona cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Zapytania ofertowego oraz załączników będących
integralną częścią Zapytania.
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2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu i w Załącznikach będących integralną
częścią Zapytania ofertowego.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią Zapytania i Załącznikami będącymi integralną
częścią zapytania.
4. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia: w zakresie9
………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
8. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
9. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
1) Treść zapytania ofertowego
2) ..........................................................
3) ........................................................

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac.
W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać odpowiednią
informację.
9
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Załącznik nr 2
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać się, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i
doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania co najmniej 15 usług, z których każda
polegała na nadzorowaniu i zorganizowaniu szkoleń i/lub warsztatów nt. pozyskiwania funduszy na realizację
projektów B+R+I, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m. in. prowadzenie rekrutacji uczestników,
zapewnienie sali szkoleniowej oraz cateringu, nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą trenerów
prowadzących szkolenia i/lub warsztaty, nadzór oraz prowadzenie działań o charakterze promocyjno-informacyjnym
szkoleń i/lub warsztatów, itp.).

Wykonana usługa
Lp.

1.

Odbiorca
(podmiot, który
zlecał wykonanie
usługi)

………………….
(nazwa i adres)

2.

………………….
(nazwa i adres)

3.

………………….
(nazwa i adres)

4.

………………….
(nazwa i adres)

5.

………………….
(nazwa i adres)

Nazwa i zakres wskazanej usługi
(krótki opis, z którego jasno wynika
spełnienie warunku udziału
w postępowaniu)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

Osoba, która potwierdzi
wykonanie wskazanej
usługi
(należy podać imię
i nazwisko osoby oraz
aktualny nr telefonu)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
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6.

………………….
(nazwa i adres)

7.

………………….
(nazwa i adres)

8.

………………….
(nazwa i adres)

9.

………………….
(nazwa i adres)

10.

………………….
(nazwa i adres)

11.

………………….
(nazwa i adres)

12.

………………….
(nazwa i adres)

13.

………………….
(nazwa i adres)

14.

………………….
(nazwa i adres)

15.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

Do 3 (trzech) usług wybranych z powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim
usługi zostały wykonane należycie:
1. Nazwa podmiotu zlecającego wykonanie wskazanej usługi ……..…………… Nr strony oferty - …… .
2. Nazwa podmiotu zlecającego wykonanie wskazanej usługi ……..…………… Nr strony oferty - …… .
3. Nazwa podmiotu zlecającego wykonanie wskazanej usługi ……..…………… Nr strony oferty - …… .
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…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
OSOBY KOORDYNUJĄCEJ PILOTAŻOWE SZKOLENIE

……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Koordynator pilotażowego szkolenia, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, posiadający doświadczenie
zawodowe w zorganizowaniu i koordynowaniu (m. in.: nadzór nad rekrutacją uczestników, koordynowanie pracy
trenerów, zarówno pod kątem organizacyjnym jak i merytorycznym, zarządzanie kwestiami organizacyjnoadministracyjnymi, związanymi m in. z opracowaniem programu szkolenia i/lub warsztatu, materiałów szkoleniowych,
rezerwacją sali i organizacją cateringu, itp.), na przestrzeni ostatnich trzech lat, co najmniej 5-ciu szkoleń i/lub
warsztatów nt. pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenie i/lub warsztat

L.P.

1.
2.

Odbiorca
(podmiot, który zlecał
wykonanie
usługi)/Pracodawca
(pełna nazwa)

………………….
(nazwa i adres)
………………….
(nazwa i adres)

Nazwa i zakres
(krótki opis, z którego jasno
wynika spełnienie warunku
udziału w postępowaniu)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

Osoba, która
potwierdzi wykonanie
wskazanej usługi
(należy podać imię
i nazwisko osoby oraz
aktualny nr telefonu)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

3.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

4.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

5.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
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Do 2 (dwóch) szkoleń i/lub warsztatów wybranych z powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że
wskazane usługi zostały wykonane należycie:
1. Nazwa podmiotu zlecającego wykonanie wskazanej usługi ……..…………… Nr strony oferty - …… .
2. Nazwa podmiotu zlecającego wykonanie wskazanej usługi ……..…………… Nr strony oferty - …… .

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
OSÓB KLUCZOWYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
TRENER NR 1
Imię i nazwisko:
Obszar/y tematyczny/e szkolenia, który/e będzie prowadził trener:
(Zgodnie z proponowaną koncepcją programu szkolenia w Załączniku nr 5)
a.

doświadczenie trenerskie w prowadzeniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, szkoleń i/lub warsztatów dot.
pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenie i/lub warsztat

L.P.

Tytuł oraz
krótki opis
(m. in. cele,
zakres
tematyczny,
uczestnicy)

Liczba dni
szkoleniowych
(1 dzień =
minimum 6
godzin
zegarowych)

Odbiorca
(podmiot, który zlecał
wykonanie
usługi)/Pracodawca (pełna
nazwa)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............

1.

2.

Osoba, która
potwierdzi
wykonanie
wskazanej usługi
(należy podać imię
i nazwisko osoby
oraz aktualny nr
telefonu)

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

3.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

4.

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

5.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)
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uczestnictwo w przygotowaniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, publikacji, broszury i/lub artykułu dotyczącego
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu technologii do gospodarki
i/lub komercjalizacji wyników badań naukowych, opublikowanego w prasie krajowej (np. czasopismo), Internecie
(np. portal branżowy) i/lub podręczniku krajowym

b.

Publikacja, broszura i/lub artykuł

L.P.

Tytuł
czasopisma/
podręcznika/
nazwa
portalu

Rok wydania,
tom, numer,

Tytuł
broszury/publikacji/artykuł
u

strony/strona

Zagadnienia poruszone
w broszurze/publikacji/artykule
(krótki opis)

www

1.
doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w realizowaniu projektów B+R+I (przez okres co najmniej 12
miesięcy kalendarzowych), finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

c.

Projekt B+R+I
Nazwa
Beneficjenta
realizującego
projekt

Konkurs
i program,
w ramach

Tytuł projektu
oraz krótki opis
(m. in. cele projektu, zakres
tematyczny)

którego

L.P.

projekt
otrzymał

Data realizacji
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
zarządzania
projektem)

dofinansowanie

Osoba, która
potwierdzi
realizowanie
danego projektu
(należy podać imię
i nazwisko osoby
oraz aktualny nr
telefonu)

od …..…./…...............
do …..…./…...............

1.

( miesiąc / rok)

TRENER NR 2
Imię i nazwisko:
Obszar/y tematyczny/e szkolenia, który/e będzie prowadził trener:
(Zgodnie z proponowaną koncepcją programu szkolenia w Załączniku nr 5)
a.

doświadczenie trenerskie w prowadzeniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, szkoleń i/lub warsztatów dot.
pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R+I, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenie i/lub warsztat
L.P.

Tytuł oraz
krótki opis

Liczba dni
szkoleniowych

Odbiorca
(podmiot, który zlecał

Data wykonania
(należy podać datę

Osoba, która
potwierdzi
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(m. in. cele,
zakres
tematyczny,
uczestnicy)

(1 dzień =
minimum 6
godzin
zegarowych)

1.

wykonanie
usługi)/Pracodawca (pełna
nazwa)

rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............

wykonanie
wskazanej usługi
(należy podać imię
i nazwisko osoby
oraz aktualny nr
telefonu)

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

………………….
(nazwa i adres)

2.

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

3.

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............

………………….
(nazwa i adres)

od …..…./…...............

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

4.

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

………………….
(nazwa i adres)

5.

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

uczestnictwo w przygotowaniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, publikacji, broszury i/lub artykułu dotyczącego
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu technologii do gospodarki
i/lub komercjalizacji wyników badań naukowych, opublikowanego w prasie krajowej (np. czasopismo), Internecie
(np. portal branżowy) i/lub podręczniku krajowym

b.

Publikacja, broszura i/lub artykuł

L.P.

Tytuł
czasopisma/
podręcznika/
nazwa
portalu

Rok wydania,
tom, numer,

Tytuł
broszury/publikacji/artykuł
u

strony/strona

Zagadnienia poruszone
w broszurze/publikacji/artykule
(krótki opis)

www

1.
c.

doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w realizacji projektów B+R+I (przez okres co najmniej 12
miesięcy kalendarzowych), finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt B+R+I

L.P.

Nazwa
Beneficjenta
realizującego
projekt

Konkurs
i program,
w ramach
którego
projekt

Tytuł projektu
oraz krótki opis
(m. in. cele projektu, zakres
tematyczny)

Data realizacji
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
zarządzania
projektem)

Osoba, która
potwierdzi
realizowanie
danego projektu
(należy podać imię
i nazwisko osoby
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otrzymał

oraz aktualny nr
telefonu)

dofinansowanie
od …..…./…...............
do …..…./…...............

1.

( miesiąc / rok)

KOORDYNATOR PILOTAŻOWGO SZKOLENIA
Imię i nazwisko:
uczestnictwo w przygotowaniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat, publikacji, broszury i/lub artykułu dotyczącego
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu technologii do gospodarki
i/lub komercjalizacji wyników badań naukowych, opublikowanego w prasie krajowej (np. czasopismo), Internecie
(np. portal branżowy) i/lub podręczniku krajowym

a.

Publikacja, broszura i/lub artykuł

L.P.

Tytuł czasopisma/
podręcznika/nazwa
portalu

Rok wydania,
tom, numer,

Tytuł
broszury/publikacji/
artykułu

strony/strona

Zagadnienia poruszone
w broszurze/publikacji/artykule
(krótki opis)

www

1.
doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w zarządzaniu projektami B+R+I (przez okres co najmniej 12
miesięcy kalendarzowych), finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

b.

Projekt B+R+I
Nazwa Beneficjenta
realizującego projekt

Konkurs
i program,
w ramach

L.P.

którego
projekt
otrzymał

Tytuł projektu
oraz krótki opis
(m. in. cele projektu,
zakres tematyczny)

Data realizacji
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
zarządzania
projektem)

dofinansowanie

Osoba, która
potwierdzi
zarządzanie
danym projektem
(należy podać imię
i nazwisko osoby
oraz aktualny nr
telefonu)

od …..…./…...............

1.

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

c.

doświadczenie, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w wystąpieniach publicznych (tj. referat, prelekcja) podczas
krajowych i/lub zagranicznych konferencji biznesowych adresowanych do przedsiębiorstw. Wystąpienia w tematyce
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działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, transferu technologii do gospodarki,
komercjalizacji wyników badań naukowych.

Konferencja
Nazwa i temat
konferencji oraz
grupa docelowa

L.P.

(tj. określenie do kogo
była skierowana
konferencja)

Temat wystąpienia oraz krótki opis
poruszonych zagadnień

Data konferencji
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej
konferencji)

Osoba, która
potwierdzi
wykonanie
wskazanej usługi
(należy podać imię
i nazwisko osoby
oraz aktualny nr
telefonu)

od …..…./…...............

1.

…………………………………
miejscowość, data

do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

PROPONOWANA KONCEPCJA PROGRAMU SZKOLENIA
Proponowana koncepcja programu szkolenia – Wykonawca przedstawi propozycję programu szkolenia dla konkursu
Szybka Ścieżka dla MŚP, wpisującego się w przedmiot zamówienia (m. in. cele i zakres merytoryczny szkolenia,
charakterystykę uczestników szkolenia, czas trwania szkolenia, itd.).
L.P.

Obszar tematyczny
szkolenia

1.

Proces aplikowania do
NCBR

2.

Wprowadzenie do założeń
konkursu oraz procesu
oceny

3.

Wypełnianie dokumentacji
konkursowej (m. in.
konstrukcja wniosku, zasady
kwalifikowalności kosztów,
itd.)

4.

Aspekty administracyjnofinansowe związane z
realizacją projektu (m. in.
tworzenie budżetu projektu,
zasoby kadrowe, techniczne,
itd.)

5.

Zarządzanie własnością
intelektualną w kontekście
przygotowania wniosku

Zagadnienie
merytoryczne
(rozwinięcie danego
obszaru
tematycznego)

Czas przewidziany na
poruszenie/rozwinięcie
w trakcie szkolenia
danego zagadnienia

Uzasadnienie
poruszenia
wskazanego
zagadnienia
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Proponowana koncepcja programu szkolenia – Wykonawca przedstawi propozycję programu szkolenia dla konkursu
Szybka Ścieżka dla MŚP, wpisującego się w przedmiot zamówienia (m. in. cele i zakres merytoryczny szkolenia,
charakterystykę uczestników szkolenia, czas trwania szkolenia, itd.).
L.P.

Obszar tematyczny
szkolenia

6.

Zagadnienie
merytoryczne
(rozwinięcie danego
obszaru
tematycznego)

Czas przewidziany na
poruszenie/rozwinięcie
w trakcie szkolenia
danego zagadnienia

Uzasadnienie
poruszenia
wskazanego
zagadnienia

Dodatkowe zagadnienia
(obszary tematyczne), inne
niż wyszczególnione
powyżej przez
Zamawiającego, wpisujące
się w przedmiot zamówienia
(m. in. cele i zakres
merytoryczny szkolenia,
charakterystykę uczestników
szkolenia, czas trwania
szkolenia)

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 6
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Współpraca z organizacjami przedsiębiorców – w związku z tym, że uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele małych
i średnich przedsiębiorstw oraz biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego
w rekrutacji uczestników szkolenia poprzez wykorzystanie własnej sieci kontaktów do przedsiębiorców (w sytuacji,
w której przedsiębiorcy, których dane przekaże Zamawiający, nie potwierdzą udziału w szkoleniu), ocenie będzie również
podlegała liczba organizacji zrzeszających przedsiębiorców posiadających potencjał do aplikowania do NCBR (np.
stowarzyszenia przedsiębiorców), z którymi na przestrzeni ostatniego roku (1 rok) współpracował Wykonawca.

Organizacja
L.P
Nazwa i adres
siedziby

Zakres
działalności
danej organizacji

1.

Zakres współpracy
pomiędzy
Wykonawcą a daną
organizacją

Data współpracy
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia)

Osoba, która potwierdzi
współpracę
(należy podać imię i nazwisko
osoby oraz aktualny
nr telefonu)

od …..…./…...............
do …..…./…...............
( miesiąc / rok)

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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