ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE
FUNKCJI OPERATORA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKCELERACJI STARTUPÓW PN. „NCBR-NAP: NCBR-NEVADA ACCELERATION PROGRAM”,
DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
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 jest realizacja usługi
pełnienia funkcji operatora pilotażowego programu akceleracji start-upów pn. „NCBR-NAP:
NCBR-Nevada Acceleration Program”. Celem programu będzie wsparcie młodych,
zarejestrowanych w Polsce oraz wyłonionych w procedurze konkursowej firm
technologicznych w rozwijaniu działalności gospodarczej w kraju jak i za granicą, dzięki
wykorzystaniu praktycznych doświadczeń instytucji i związanych z nimi mentorów ze stanu
Nevada. Oczekiwanym rezultatem będzie doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy
pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze
innowacyjności, w tym komercjalizacji rozwiązań technologicznych prezentowanych
w ramach Konkursu oraz wspieraniu kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się
z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji
usługi.
I.

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego
programu akceleracji start-upów pn. „NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program”,
w tym m.in.:
1.
Opracowanie koncepcji programu Bootcamp Warsaw,
2.
Promocję programu,
3.
Zapewnienie trenerów/mentorów wyspecjalizowanych w tematyce biznesowej,
4.
Organizację spotkań o charakterze pre-akceleracyjnym w ramach Bootcamp Warsaw,
5.
Przygotowanie warunków i współudział w ocenie zgłoszonych start-upów,
6.
Przeprowadzenie procesu akceleracji w Stanie Nevada,
7.
Zapewnienie sprawozdawczości programu.
Oczekiwanym rezultatem będzie doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami
i instytucjami z Polski i stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym
komercjalizacji rozwiązań technologicznych prezentowanych w ramach Konkursu oraz
wspieraniu kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.
II.

Organizacja programu

W ramach programu, w dniach 10-13 oraz 19 lutego 2020 roku, przewiduje się realizację
procesu pre-akceleracji (zwanego dalej „Bootcamp Warsaw”), mającego za zadanie wyłonienie
oraz przygotowanie start-upów do udziału w dwóch następujących po sobie turach
2-tygodniowego programu akceleracji w Stanie Nevada (Stany Zjednoczone).
Terminy realizacji programu akceleracji w Stanie Nevada (Stany Zjednoczone):
w ramach I tury - do 07.04.2020r.; w ramach II tury – do 30.04.2020 r.

Aktywność typu organizacja spotkań w Stanie Nevada nie leżą w gestii Wykonawcy i pozostają
w odpowiedzialności Stanu Nevada. Za merytoryczne aspekty akceleracji w Stanie Nevada
odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego Gubernatora Stanu Nevada (Nevada Governor’s
Office of Economic Development). Akceleracja w Stanie Nevada obejmować będzie wsparcie
mentorów dopasowanych do profilu i etapu rozwoju start-upów, które zwyciężą w konkursie
organizowanym w ramach Bootcamp Warsaw (pula mentorów w Stanach Zjednoczonych
składać się będzie z przedstawicieli m.in. University of Nevada – Reno, Ozmen Center for
Entrepreneurship, Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center, Nevada
Institute for Autonomous Systems, Nevada Center for Advanced Mobility, Waterstart,
University of Nevada – Las Vegas International Gaming Institute, StartUpNV, Work in
Progress, Polish-American Chamber of Commerce of Nevada, Economic Development
Authority of Western Nevada, Adams Hub, Northern Nevada Development Authority, Las
Vegas Global Economic Alliance, Nevada Industry Excellence), organizację spotkań z firmami
i organizacjami gospodarczymi oraz wizyt studyjnych do globalnych korporacji
zlokalizowanych w Stanie Nevada. Proces akceleracji w Stanie Nevada zakończy się
wystąpieniami przedstawicieli start-upów przed partnerami korporacyjnymi, przedstawicielami
środowisk biznesowych, aniołami biznesu i przedstawicielami funduszy VC.
III.

Cel programu

Celem programu jest wsparcie młodych, zarejestrowanych w Polsce oraz wyłonionych
w procedurze konkursowej firm technologicznych w rozwijaniu działalności gospodarczej
zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki wykorzystaniu praktycznych doświadczeń instytucji
i związanych z nimi mentorów ze Stanu Nevada. Nastąpi to poprzez udział w procesie
pre-akceleracji w ramach Bootcamp Warsaw oraz w procesie akceleracji w stanie Nevada.
Oczekiwanym rezultatem programu będzie doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy
pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze
innowacyjności, w tym komercjalizacji rozwiązań technologicznych prezentowanych
w ramach programu oraz wspieraniu kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.
IV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie koncepcji programu Bootcamp Warsaw
Uwzględniając specyfikę, poziom gotowości rynkowej oraz potrzeby branży start-upowej,
Wykonawca opracuje koncepcję pilotażu programu akceleracji start-upów stanowiącą
kryterium oceny oferty. W ramach koncepcji Wykonawca przedstawi program spotkań,
warsztatów oraz konsultacji indywidualnych dla uczestników programu składających się
na Bootcamp Warsaw, tj. 5-dniowy cykl pre-akceleracji, mający za zadanie wyłonienie
oraz przygotowanie start-upów do udziału w dwóch turach 2-tygodniowego programu
akceleracji w stanie Nevada (Stany Zjednoczone). Koncepcja programu Bootcamp Warsaw
musi być zgodna z tematyką, założeniami oraz harmonogramem spotkań, określonymi
w pkt. 4 - Organizacja spotkań o charakterze akceleracyjnym w ramach Bootcamp Warsaw.
2. Promocja programu
W ramach zadania Wykonawca opracuje oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającego:

2.1. Materiały informacyjno-promocyjne:
a. Ogłoszenie z zaproszeniem do udziału w programie adresowane do start-upów
- Ogłoszenie powinno być atrakcyjne graficznie i zawierać najważniejsze informacje dla
potencjalnych uczestników programu (opis, założenia i cele programu, profil poszukiwanych
start-upów, termin naboru, elementy graficzne programu NCBR-NAP dostarczone przez
Zamawiającego itp.).
Ogłoszenie będzie publikowane na serwisach internetowych o zasięgu ogólnopolskim
adresowanych do środowiska biznesowego (pb.pl; money.pl), profilach biznesowych w
mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Twitter). Publikacja na głównej stronie
portalu, w dni robocze, w godzinach 7:00 – 11:00 oraz 15:00 – 19:00. Wykonawca zaproponuje
format reklamy.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy propozycje graficzne ogłoszenia. Zredagowana
treść zaproszenia/ogłoszenia musi każdorazowo zostać przedstawiona do akceptacji
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do publikacji ogłoszenia na własnych
stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, a także promocji
i informowania o programie innymi kanałami.
b. Zaproszenia do udziału w Bootcamp Warsaw dla start-upów
Zaproszenie zostanie przekazane 30 start-upom wyłonionym do udziału w Bootcamp Warsaw
drogą mailową w terminie co najmniej 5 dni przed planowanym terminem pierwszego
spotkania. Zaproszenie powinno zawierać informacje o miejscu, terminie, programie
i charakterze spotkania oraz informację o trenerach). Zredagowana treść zaproszenia/
ogłoszenia zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego. Layout zaproszenia w trzech
wersjach zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji.
c. Obsługa fotograficzna
Wykonawca stworzy dokumentację fotograficzną obejmującą minimum 20 zdjęć
z każdego dnia spotkań odbywającego się w ramach Bootcamp Warsaw, oraz minimum 100
zdjęć dokumentujących każdy z dwóch 2-tygodniowych pobytów start-upów w stanie Nevada
w ramach procesu akceleracji (łącznie minimum 200 zdjęć z pobytów w stanie Nevada).
- Wszystkie wykonane zdjęcia powinny zostać poddane obróbce w profesjonalnym programie
graficznym oraz przekazane Zamawiającemu w formacie JPG na nośniku danych typu pendrive
lub CD/DVD bądź udostępnione w chmurze. Zamawiający będzie każdorazowo otrzymywał
pakiet ww. zdjęć we wskazanym formacie maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia
zakończenia Bootcamp Warsaw, oraz maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia powrotu startupów z każdego z pobytów w stanie Nevada.
- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, przeniesie na Zamawiającego
całość autorskich praw majątkowych do wszystkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego
wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy (tj. do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), bez

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawierania Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
.
- Do wykonania przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest użyć profesjonalnego
sprzętu fotograficznego gwarantującego wysoką jakość wykonanych zdjęć.
d. Roll-up
Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia projektu graficznego, wykonania
oraz dostarczenia do Zamawiającego roll-upa (1 szt.) wraz z futerałem do transportu zgodnie
z poniższymi wymaganiami:
- Stelaż: kaseta + listwa + maszt, konstrukcja sztywna, wykonana z aluminium
lub z polerowanej blachy nierdzewnej (bez wystawianych stopek z przodu i skośnych prętów
stabilizujących z tyłu), maszt składany, mechanizm zwijający w podstawie, możliwość
wymiany planszy graficznej, podstawa stabilna, trzymająca pion, górna listwa zakładana
bezpośrednio na maszt (bez haczyków i plastikowych zawieszek).
- Grafika: stworzenie projektu graficznego uwzględniającego grafikę przekazaną przez
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, wymiary 200 cm x 85 cm,
drukowana na materiale typu blackout z warstwą nieprzepuszczającą światło. Wykonawca
przedstawi do wyboru Zamawiającego trzy propozycje graficzne.
- Futerał: umożliwiający łatwy transport, chroniący przez uszkodzeniem mechanicznym,
wodoodporny, zawierający okienko na opis zawartości futerału.
- Pozostałe wymagania: gwarancja min. 2 lata.
Wykonawca dostarczy roll-up do siedziby Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni
przed pierwszym spotkaniem odbywającym się w ramach Bootcamp Warsaw.
3. Zapewnienie trenerów/mentorów wyspecjalizowanych w tematyce biznesowej
3.1.
Wykonawca
dysponować
będzie
2
trenerami,
odpowiedzialnymi
za prowadzenie spotkań, warsztatów i konsultacji indywidualnych ze startupami
(przez 4 dni Bootcamp Warsaw), rozwijających wiedzę z kluczowych obszarów rozwoju
działalności start-upowej, ekspansji międzynarodowej, user experience, przywództwa,
sposobów poszukiwania inwestorów, marketingu w mediach społecznościowych, zakresu
wsparcia krajowego firm w ramach programów instytucji takich jak NCBR, PAIH, PFR, PARP,
BGK lub innych, które Wykonawca uzna za niezbędne do skutecznego udziału
w akceleracji w stanie Nevada.
Tematyka warsztatów prowadzonych przez 2 trenerów musi być inna, niż wskazana
w ust. 4. Ponadto trenerzy wezmą udział w pracach Komisji Oceniającej w charakterze jej
członków. Po zakończeniu Bootcamp Warsaw, zgodnie z regulaminem konkursu trenerzy
dokonają oceny finałowych 20-tu start-upów na podstawie otrzymanych prezentacji
multimedialnych oraz nagrań wystąpień typu „elevator pitch” każdego start-upu i przekażą
ocenę Wykonawcy.

3.2 Trenerzy muszą spełniać poniższe wymagania:
a. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub seminaria lub warsztaty adresowane
do środowiska start-upowego z zakresu kluczowych obszarów rozwoju działalności startupowej ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji międzynarodowej.
b. doskonała znajomość branży start-upowej,
c. rozpoznawalność w polskim środowisku start-upowym,
d. doskonała znajomość tematyki, o której mowa w ust. 1,
e. biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem zawodowym
w środowisku międzynarodowym oraz w realizacji programu o podobnej tematyce,
f. nienaganna wymowa i dykcja.
3.3. Zamawiający zapewni 2 trenerów, którzy odpowiedzialni będą za przekazanie uczestnikom
programu wiedzy z zakresu sposobów wejścia na rynek amerykański, procedur rejestracji
spółek i warunków prowadzenia biznesu w Stanach Zjednoczonych, kwestii podatkowych,
migracyjnych, sporządzania MoU z potencjalnymi inwestorami, tworzenia prezentacji
inwestorskiej, a także za przedstawienie specyfiki biznesowej Stanu Nevada oraz instytucji
zaangażowanych w procesie akceleracji po stronie amerykańskiej i ich oferty stanowiącej
właściwy proces akceleracji w ramach programu.
4. Organizacja spotkań o charakterze pre-akceleracyjnym w ramach Bootcamp
Warsaw
4.1. Główne założenia
W pierwszym kwartale 2020 r. Wykonawca zorganizuje cykl spotkań w ramach Bootcamp
Warsaw. Scenariusz Bootcamp Warsaw musi być zgodny z poniższymi założeniami:
a. Harmonogram spotkań:
- dni I-II adresowane będą do 30 start-upów wyłonionych w I etapie konkursu. W trakcie tych
dni start-upy będą pracować z przydzielonymi trenerami nad zagadnieniami zaproponowanymi
przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją, o której mowa w Zadaniu 1 oraz z tematyką określoną
w pkt. 3.1. W celu zwiększenia wartości merytorycznej i sprawności organizacyjnej
w scenariuszu spotkań Wykonawca uwzględni podział uczestników na 2 grupy po 15
start-upów każda (wymagana ilość przedstawicieli start-upów, będzie określona w regulaminie
konkursu, jednak nie więcej niż 2 przedstawicieli każdego startupu), pracujące zamiennie
z 2 trenerami.
Drugi dzień Bootcamp Warsaw będzie zakończony posiedzeniem Komisji Oceniającej
i wyborem 20-tu najlepszych start-upów zgodnie z pkt.5 w oparciu o kryteria uwzględnione
w regulaminie.
- dni III-IV będą adresowane do 20 start-upów wyłonionych w II etapie konkursu
i będą dotyczyły zagadnień ogólnych obejmujących m.in. procedury rejestracji spółek
oraz warunki prowadzenia biznesu w Stanach Zjednoczonych, kwestie podatkowe, migracyjne,
sporządzanie MoU z potencjalnymi inwestorami. Start-upy poznają także specyfikę biznesową
i ofertę Stanu Nevada w zakresie właściwego procesu akceleracji w ramach programu.

W tych dniach przedstawiciele start-upów będą także rozwijać swoje umiejętności wystąpień
typu „elevator pitch” oraz przygotują profesjonalne prezentacje multimedialne swojego
przedsięwzięcia dla potencjalnych inwestorów. W trakcie dni III-IV kontynuowane będą prace
nad zagadnieniami zaproponowanymi przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją,
o której mowa w pkt. 1 oraz z tematyką określoną w Pkt. 3.1.
W celu zwiększenia wartości merytorycznej i sprawności organizacyjnej w scenariuszu spotkań
Wykonawca uwzględni podział uczestników na 4 grupy po 5 start-upów każda, pracujące
zamiennie ze wszystkimi 4 trenerami. Na 3 dni przed tzw. Demo Day, o którym szerzej poniżej,
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania od wszystkich 20 start-upów ich prezentacji
i przekazania ich Zamawiającemu oraz członkom Komisji Oceniającej najpóźniej na 2 dni
przed tzw. Demo Day.
- dzień V stanowić będzie Demo Day, podczas którego przedstawiciele 20-tu start-upów
dokonają 3-minutowych wystąpień typu „elevator pitch”. Po każdym wystąpieniu nastąpi sesja
pytań i odpowiedzi z członkami Komisji Oceniającej (przewidywany łączny czas wystąpienia
oraz sesji pytań i odpowiedzi zamknie się w przedziale 7-10 minut dla każdego start-upu).
Wystąpienia będą rejestrowane na wideo zgodnie z pkt.4.2.c. Po zakończeniu Demo Day
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania członkom Komisji Oceniającej,
o której mowa w pkt. 5, oraz Zamawiającemu wystąpień wszystkich 20 start-upów.
Wystąpienia wraz z prezentacjami multimedialnymi start-upów będą stanowiły przedmiot
finałowej oceny Komisji Oceniającej.
b.
Wykonawca uzyska od 20-stu start-upów wyłonionych w II etapie konkursu zgodę
w formie pisemnej na nagranie ich prezentacji i wypowiedzi podczas Demo Day, a także zgodę
na utrwalenie wypowiedzi oraz ich udostępnienie Komisji Oceniającej. Wykonawca uzyska
analogiczne zgody od moderatora oraz trenerów.
c. Wykonawca uzyska w formie pisemnej od 10-ciu zwycięskich start-upów zobowiązanie,
że do momentu zakończenia procesu akceleracji w stanie Nevada dysponować będą stroną
internetową swojej firmy w angielskiej wersji językowej.
d. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zarządzał programem i wyznaczy
co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym.
f. Zamawiający zastrzega, że, za wyjątkiem I etapu naboru dla start-upów , o którym mowa
w regulaminie konkursu, na każdym etapie programu „NCBR-NAP: NCBR – Nevada
Acceleration Program” (tj. spotkania w ramach Bootcamp Warsaw, prezentacje, wystąpienia
typu „elevator pitch”, proces akceleracji w stanie Nevada), oficjalnym językiem będzie język
angielski.
4.2.Organizacja spotkań
a. Spotkania w ramach Bootcamp Warsaw będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego
lub w alternatywnej lokalizacji w Warszawie wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający
ponosi ewentualne koszty wynajmu alternatywnej lokalizacji. Regulamin konkursowy, będzie
zawierał szczegółowe informacje dotyczące kosztów własnych uczestników.

b. Wszystkie sale, w których będą odbywały się spotkania w ramach Bootcamp Warsaw będą
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
c. W trakcie Demo Day Wykonawca:
- zrealizuje nagrania osobnych 7-10-minutowych wystąpień typu „elevator pitch” (wraz z sesją
pytań i odpowiedzi) 20 start-upów wyłonionych w II etapie konkursu w ramach Bootcamp
Warsaw. Filmy mające charakter ciągły (bez montażu) muszą być wykonane w technologii
m.in. High Definition. Wykonawca zapewni użycie wyłącznie profesjonalnego sprzętu
wymaganego do wykonania filmu wysokiej jakości. Materiały zostaną dostarczone
do Zamawiającego na dysku zewnętrznym zgodnie z wymaganiami (m.in. strumień wideo –
rozdzielczość minimum 1920x1080, liczba klatek na sekundę minimum 25, skanowanie
progresywne, kodek Prores 422 HQ, format AVI/MOV/MP4) w terminie do 2 dni roboczych
po zakończeniu Demo Day. Każdy film zostanie odpowiednio oznakowany poprzez
umieszczenie w pierwszym kadrze filmu grafiki programu „NCBR-NAP: NCBR-Nevada
Acceleration Program” oraz w ostatnim kadrze filmu planszy zawierającej logotypy NCBR
oraz Stanu Nevada przekazane przez Zamawiającego.
d. Spotkanie w ramach Demo Day będzie miało charakter otwarty, także dla osób niebędących
uczestnikami programu.
4.3. Moderator
Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie moderatora, który będzie brał udział w Demo Day
i który będzie spełniać poniższe wymagania:
a. minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spotkań lub szkoleń lub konferencji
o tematyce gospodarczej lub biznesowej,
b. doskonała znajomość branży start-upowej,
c. rozpoznawalność w polskim środowisku start-upowym,
d. biegła znajomość języka angielskiego,
e. nienaganna wymowa i dykcja.
Moderator nie może być jednocześnie przedstawicielem start-upu biorącego udział
w programie.
4.4. Recepcja
Każdego dnia spotkań odbywających się w ramach Bootcamp Warsaw Wykonawca zapewni
recepcję w bliskiej odległości od sal, w których będzie odbywać się Bootcamp, z obsługą min.
1 osoby przez cały czas jego trwania z miejscem do dystrybucji materiałów oraz szklanym
pojemnikiem na wizytówki Zadaniem recepcji będzie:
a. obsługa uczestników przez cały czas trwania spotkania, w tym udzielanie uczestnikom
informacji nt. spraw organizacyjnych, wydawanie agendy, notesów konferencyjnych,
kierowanie na miejsce spotkań;
b. rejestracja uczestników;
c. prowadzenie listy obecności wszystkich uczestników spotkania wraz z podpisami; lista
powinna być wcześniej przygotowana w formie drukowanej oraz oznakowana logotypami

przekazanymi przez Zamawiającego. Lista powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko
uczestnika, nazwa firmy, podpis uczestnika;
d. wydawanie przygotowanych przez Wykonawcę identyfikatorów dla zarejestrowanych
uczestników spotkania i uczestników niezarejestrowanych;
e. potwierdzanie delegacji uczestnikom, którzy zgłoszą taka potrzebę;
f. informowanie Wykonawcy o wszelkich uwagach dotyczących spraw organizacyjnych
zgłaszanych przez uczestników spotkania;
g. oryginalne wersje list obecności zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 7 dni
od zakończenia Bootcamp Warsaw.
4.5. Identyfikatory
Wykonawca przygotuje identyfikatory z etui i klipsem i agrafką z twardego przezroczystego
tworzywa + kartonik z nadrukiem w pełnym kolorze:
a. rozmiar: 90 x 60 mm lub zbliżony;
b. identyfikatory imienne dla trenerów, moderatora, uczestników oraz organizatorów i obsługi
na podstawie ostatecznej i potwierdzonej listy zaproszonych gości; na wkładce będą
umieszczone imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa firmy/instytucji – projekt identyfikatorów
zostanie przedłożony do akceptacji Zamawiającego na 5 dni przed terminem pierwszego
spotkania.
4.6. Opracowanie i wydruk notesów konferencyjnych
a. Pierwszego dnia Bootcamp Warsaw Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić notesy
konferencyjne dla 70 uczestników.
b. Notes konferencyjny (na spirali w formacie A5, z utwardzoną okładką, 32 kartki czyste)
z długopisem.
c. Notes konferencyjny z długopisem muszą być utrzymane w jednolitej kolorystyce,
oznaczone logotypami Zamawiającego, logotypami projektu oraz nazwą projektu
dostarczonymi przez Zamawiającego.
d. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu projekt
notesu konferencyjnego do akceptacji.
5. Ocena start-upów
5.1. Przedstawiciel Wykonawcy oraz 2 trenerów zrekrutowanych przez Wykonawcę będą
pełnili funkcję członków Komisji Oceniającej powołanej przez Zamawiającego, która będzie
dokonywała oceny start-upów na podstawie regulaminu opracowanego przez Wykonawcę
zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a. Etap I: Komisja Oceniająca będzie odpowiedzialna za ocenę i wyłonienie spośród
nadesłanych zgłoszeń 30 start-upów, które wezmą udział w Bootcamp Warsaw. Posiedzenie
Komisji odbędzie się zdalnie, w terminie nie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem
Bootcamp Warsaw. W skład Komisji Oceniającej wejdzie:
- 2 trenerów zrekrutowanych przez Wykonawcę.
- 2 przedstawicieli Zamawiającego,
- 1 przedstawiciel Wykonawcy,

b. Etap II: Komisja Oceniająca będzie odpowiedzialna za ocenę i wyłonienie najlepszych
20-tu start-upów, które wezmą udział w trzecim i czwartym dniu spotkań, a także w Demo Day
odbywającym się piątego dnia. Posiedzenie Komisji odbędzie się na zakończenie drugiego dnia
Bootcamp Warsaw. W skład Komisji Oceniającej wejdzie:
- 2 trenerów zrekrutowanych przez Wykonawcę,
- 2 przedstawicieli Zamawiającego,
- 1 przedstawiciel Wykonawcy.
c. Etap III: Komisja Oceniająca będzie odpowiedzialna za ocenę i wyłonienie zwycięskich
10-ciu start-upów, które wezmą udział w procesie akceleracyjnym w stanie Nevada.
Na tym etapie Komisja Oceniająca dokona oceny start-upów w trybie zdalnym. W skład
Komisji Oceniającej wejdzie:
- 6 przedstawicieli Stanu Nevada wskazanych przez Zamawiającego,
- 4 przedstawicieli Zamawiającego,
- 2 trenerów zrekrutowanych przez Wykonawcę,
- 1 przedstawiciel Wykonawcy,
Udział w Komisji Oceniającej przedstawicieli Zamawiającego oraz Stanu Nevada nie będzie
obciążał Wykonawcy.
5.2. Zwycięska 10-tka start-upów zostanie ogłoszona w terminie do 10 dni roboczych
od zakończenia Demo Day.
5.3. Wykonawca przedstawi wszystkim 30-stu uczestnikom programu listę rankingową
obejmującą 20 start-upów uczestniczących w Demo Day z podziałem na listę zwycięskich
10-ciu start-upów zakwalifikowanych do udziału w procesie akceleracji w Stanie Nevada
oraz listę rezerwową kolejnych 10-ciu start-upów.
5.4. W terminie do 10 dni od zakończenia Demo Day Wykonawca przekaże wszystkim 30-tu
start-upom uczestniczącym w Bootcamp Warsaw indywidualną informację zwrotną ze strony
Komisji Oceniającej prezentującą silne i słabe strony danego start-upu wraz z rekomendacjami
obszarów, które wymagają poprawy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania treści
informacji zwrotnej na podstawie informacji uzyskanych od członków Komisji Oceniającej.
6. Proces akceleracji w Stanie Nevada
6.1. Wsparcie przedstawiciela Wykonawcy
a. Wykonawca zapewni wsparcie organizacyjne związane z uzyskaniem wiz
przez przedstawicieli start-upów uczestniczących w wyjazdach do Stanu Nevada, przy czym
koszty z tym związane pokrywają przedstawiciele start-upów. Podczas wyjazdu każdy start-up
może być reprezentowany przez jednego przedstawiciela. NCBR oraz Biuro Rozwoju
Gospodarczego Gubernatora Stanu Nevada deklarują wsparcie w procesie wizowym.
b. Wykonawca zapewni udział swojego 1 przedstawiciela w każdym z dwóch wyjazdów
do Stanu Nevada w ramach I oraz II tury procesu akceleracji, w tym we wszystkich

spotkaniach, w których udział bierze cała grupa uczestników. Każda tura akceleracji będzie
trwać 14 dni i nie będzie obejmować czasu przelotów do/ze Stanu Nevada.
c. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego wsparcia
organizacyjnego i logistycznego uczestników wyjazdu.
d. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do utrzymywania bieżącego kontaktu
z przedstawicielem Stanu Nevada wskazanym przez Zamawiającego w celu sprawnego
przebiegu całego pobytu.
6.2. Transfery
W ramach każdego wyjazdu do Stanu Nevada Wykonawca:
a. zapewni i pokryje koszty przelotu klasą ekonomiczną na trasie Warszawa – Reno, Reno-Las
Vegas i Las Vegas - Warszawa oraz ubezpieczenia turystycznego przedstawicieli 5 start-upów
uczestniczących w danym wyjeździe oraz swojego przedstawiciela; Zamawiający dopuszcza
maksymalnie 3 przesiadki oraz łączny czas podróży lotniczej nie dłuższy niż 30 h,
b. pokryje koszt transportu wszystkich uczestników wyjazdu podczas całego pobytu grupy
w Stanie Nevada w celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy miejscem
zakwaterowania i spotkań, przy uwzględnieniu najtańszej opcji przewozu osób. Wykonawca
pokryje koszt maksymalnie 500 litrów paliwa. W przypadku konieczności zakupu
dodatkowych ilości paliwa, przedstawiciele start-upów pokryją ten koszt we własnym zakresie.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z organizacją transportu
samochodowego, tj. koszty płatnych odcinków dróg, parkingów.
6.3. Zakwaterowanie
Wykonawca zapewni i pokryje koszty zakwaterowania dla przedstawicieli 5 start-upów
uczestniczących w danym wyjeździe oraz dla swojego przedstawiciela zgodnie z poniższymi
wymaganiami:
a. 7 noclegów w Carson City lub Reno w trakcie pierwszego tygodnia pobytu w Stanie Nevada
oraz 6 noclegów w Las Vegas (maksymalnie w promieniu do 20 mil od Las Vegas Strip
będącego odcinkiem Las Vegas Boulevard, w trakcie drugiego tygodnia pobytu
w Stanie Nevada.
b. obiekt hotelowy (hotel, pensjonat, dom wczasowy, apartament prywatny itp.),
c. pokoje jednoosobowe z łazienkami
d. Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego propozycję zakwaterowania każdej
z grup w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia danego wyjazdu.
6.4. Powierzchnia co-workingowa
W porozumieniu z Biurem Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego Wykonawca zapewni
oraz pokryje koszt wynajmu indywidualnej powierzchni co-workingowej dla przedstawicieli

start-upów przez cały okres pobytu w stanie Nevada w formie 1-miesięcznej subskrypcji
dla każdego start-upu. Równolegle będą potrzebne 2 powierzchnie co- workingowe, zarówno
na północy Nevady (np. Reno) jak i na południu (np. Las Vegas). Wykonawca będzie musiał
zatem zabezpieczyć dostępność 2 powierzchni co-workingowych i wykupić dla nich
subskrypcje. Wybór powierzchni co-workingowej będzie dostosowany do programu pobytu
start-upów w Stanie Nevada opracowanego i przekazanego przez przedstawicieli Stanu Nevada
w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców konkursu w ramach Bootcamp Warsaw, jednak
będzie ograniczony do:
- Adams Hub (Carson City),
- UNR Innevation Center (Reno),
- Rob Roy’s Innevation Center (Las Vegas),
- Work in Progress (Las Vegas).
6.5. Zakwaterowanie oraz powierzchnia co-workingowa będą dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
6.6. Inne koszty
Wszelkie inne koszty (m.in. związane z wyżywieniem, biletami wstępu na wydarzenia targowe)
zostaną pokryte przez przedstawicieli start-upów we własnym zakresie.
7. Sprawozdawczość
7.1. W ciągu 7 dni od zakończenia Demo Day odbywającego się w ramach Bootcamp Warsaw
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny raport w języku polskim, w którym zawrze
wszystkie istotne informacje dot. Bootcamp Warsaw, tj.: czas i miejsce spotkań, agendę,
podpisaną listę wszystkich uczestników, informacje dot. trenerów i moderatora, liczbę
uczestników, najważniejsze pytania i wnioski, które padały od uczestników itp.
7.2. W ciągu 7 dni od dnia powrotu start-upów z każdego z pobytów w stanie Nevada
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny raport z danego wyjazdu w języku polskim
(łącznie 2 raporty), w którym zawrze najważniejsze informacje dotyczące odbytych spotkań,
odwiedzonych lokalizacji, ewentualnych problemów natury organizacyjnej, logistycznej,
technicznej, itp. Raport obejmował będzie wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników
danego wyjazdu dotyczącej dopasowania przypisanych mentorów, kwestii merytorycznych,
organizacyjnych, logistycznych itp.
7.3. W ciągu 14 dni od dnia powrotu drugiej grupy start-upów ze Stanu Nevada Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu raport końcowy w języku polskim ze zrealizowanej usługi,
w którym przedstawi podsumowanie obejmujące zrealizowane działania, ich skuteczność,
napotkane problemy oraz ewentualne propozycje modyfikacji kolejnych rund programu, które
zdaniem Wykonawcy mogłyby przyczynić się do jego bardziej efektywnej realizacji,
zwiększenia wartości dla uczestników programu, optymalizacji kosztów itp.
V.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy

a. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie prac
oraz niezwłocznie uwzględni jego uwagi i spostrzeżenia. W trakcie pobytu w Stanie Nevada

Wykonawca zobowiązany będzie współpracować z przedstawicielem Stanu Nevada
wyznaczonym przez Zamawiającego.
b. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wszystkich elementów przedmiotu
zamówienia zgodnie z jego opisem.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania informacji o realizowanym
programie własnymi kanałami.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do współdecydowania i kontroli sposobu realizacji
zamówienia na każdym jego etapie.
e. Wykonawca zapewni pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej imprez w ramach
prowadzonej działalności (OC), a także ubezpieczenie NNW.
VI.

Logo

1) logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) lub adres URL - zgodne ze
wzorami przesłanymi przez Zamawiającego

lub

lub

lub
ncbr.gov.pl

2) logotyp Stanu Nevada

VII. Opis sposobu obliczenia wyceny szacunkowej:
1. Cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1830).
2. Cena podana w formularzu wyceny szacunkowej powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Wycena szacunkowa może być tylko jedna.
4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie,
Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
5. Wymienione wartości w wycenie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
6. Wycena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
7. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
VIII. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:
Drogą e-mailową na adres andrzej.wajs@ncbr.gov.pl do dnia 14 sierpnia 2019 r. do
godziny 12:00

IX.

Inne istotne informacje:

1. 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,
2) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas Bootcamp
Warsaw, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych,
4) 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.
2. W przyszłym zamówieniu umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie
uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy
3. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 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).
4. Zamawiający zwraca się również o wskazanie możliwości bardziej precyzyjnego
sformułowania obszarów docelowego zapytania, tak aby lepiej określić czynniki
kształtujące cenę i tym samym wpłynąć na możliwość jej obniżenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
X. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu wyceny szacunkowej:

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:
.....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM:
.....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................
Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt pełnienia funkcji operatora pilotażowego
programu akceleracji start-upów pn. „NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration
Program”., wyceniamy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym
zakresie ujętym w zapytaniu na kwotę:
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł
według poniższej wyceny:

L.p.

Nazwa usługi

Cena usługi netto

Cena usługi brutto

A

B

C

D

1

Opracowanie
koncepcji
Bootcamp Warsaw

2

Promocja programu

3

Zapewnienie trenerów/mentorów
wyspecjalizowanych w tematyce
biznesowej

4

programu

Organizacja spotkań o charakterze preakceleracyjnym w ramach Bootcamp
Warsaw

5

Przygotowanie warunków i współudział w
ocenie zgłoszonych start-upów

6

Przeloty do, z i w Stanie Nevada

7

Zakwaterowanie w Stanie Nevada

8

Transport lądowy w Stanie Nevada

9

Wynajem powierzchni co-workingowych

10

Opieka przedstawiciela Wykonawcy
podczas akceleracji w Stanie Nevada

11

Sprawozdawczość

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści zapytania o szacunkowego
2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
a) 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).
b) powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania
przyczyny.
miejscowość, data
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej……………………………………

