Bydgoszcz, 27.09.2016r.
Zapytanie ofertowe nr 1/2016
zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie przygotowywanym przez:

INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04033/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów
badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze
przedsiębiorstw akademickich.

Przedsiębiorstwo akademickie INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do złożenia ofert na realizację kompleksowej usługi doradczej w ramach projektu sporządzonego w
odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Adama Naruszewicza 11
85-230 Bydgoszcz
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi postępowania w rozumieniu Ustawy PZP.
3. Informacja o przedmiocie zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wsparcia w rozumieniu Konkursu Nr RPKP.01.03.01IZ.00-04-033/16 (usługi doradcze w zakresie innowacji, usługi wsparcia innowacji, usługa w zakresie
budowania i utrzymywania sieci powiązań, nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z
przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów
komercjalizacji wyników badań naukowych) oraz koordynacji projektu przedsiębiorstwa akademickiego –
spółki spin off przez instytucję Otoczenia Biznesu zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego (Wzór formularza oferty)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79121000-8 Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich,
- 79121100-9 Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania
- 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
- 79310000-0 Usługi badania rynku
- 79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów
- 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
- 55400000-4 Usługi podawania napojów
- 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
- 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
- 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) W ramach oferty należy podać cenę jednostkową brutto i netto każdej usługi wykazanej w Załączniku nr 1
tj. Wzór formularza ofertowego.
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5) Zamawiający ma możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z
przedmiotem zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w porozumieniu z oferentem warunków w umowie
zawartej w wykonawcą w odniesieniu do złożonej oferty w zakresie ilości i rodzaju zamawianych usług
oraz wartości jeżeli wynikać to będzie z procesu wyboru projektu do dofinansowania (negocjacje, ocena
wydatków) lub byłoby to niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
4. Termin realizacji zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia: 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r. Dokładny termin realizacji poszczególnych
usług będzie ustalony w porozumieniu z wybranym Wykonawcą.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Oferent musi być:


Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) akredytowaną lub zgłoszoną do akredytacji (najpóźniej w dniu
29.07.2016) w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju



Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) spełniająca łącznie następujące warunki:
- działająca min. 3 lata liczone od daty ogłoszenia przedmiotowego konkursu;
- posiadająca ustalone i spisane standardy zapewnienia jakości świadczonych usług w postaci
odpowiednich regulaminów lub normy ISO;
- posiadająca doświadczenie w świadczeniu usługi doradczej w zakresie innowacji, tj. w ciągu
przynajmniej 2 lat wykonała przynajmniej 5 tego typu usług (poświadczone opłaconymi przez
przedsiębiorców fakturami lub zaświadczeniami de minimis)



konsorcjum IOB, w którym przynajmniej jeden z podmiotów spełnia wszystkie powyższe warunki

1

lub

lub

lub
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Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu
prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości.
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
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akademickim inkubatorem przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii lub spółką celową, o
których stanowią art. 86 i 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z
2012 r. poz. 572 ze zm.).

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1
Wzór formularza oferty).
2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3) Oferta musi być podpisana przez Oferenta..
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny
być sporządzone zgodnie z wzorem co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia,
b) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,
c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Oferenta, ceny jednostkowe netto i brutto, cenę
całkowitą netto i brutto, cenę oferty razem netto i brutto),
d) zaparafowaną każdą stronę i być podpisaną przez Oferenta,
e) zawierać oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2)
f) zawierać oświadczenie/dokumenty (jeżeli wymagane) o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określone w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3).
Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej ocenie.
7.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1)
2)
3)

Oferty należy składać do dnia 5 października 2016 r., do godz. 23.59.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@innowacjemedyczne.eu
lub dostarczyć osobiście bądź kurierem na adres:

INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Adama Naruszewicza 11
85-230 Bydgoszcz
4)
5)

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 6.10.2016 r. - do każdego Oferenta zostanie
przekazana informacja o wynikach.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest: Jacek Władysław Gospodarczyk, Prezes Zarządu

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania. Ocena zostanie
przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie oferty.
Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów
wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 100 pkt.
9. Załączniki
Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań.
Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu Instytucji Otoczenia Biznesu spełniającej wymagania
udziału w postępowaniu.
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Załącznik nr 1 do zapytania
nr 1/2016 z dnia 27.09.2016r.
Wzór formularza ofertowego
I. Dane Oferenta
1

Nazwa oferenta

2

Adres

3

Adres do korespondencji

4

Tel

5

E-mail

Lp.

Rodzaj usługi/wymagania

1.

Usługi wsparcia innowacji - udostępnienie przestrzeni biurowej
(12 miesięcy)

Jednostka
miary
miesiąc

Ilość

godzina

24

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość netto

Wartość Brutto

12

Specyfikacja: W ramach kosztu powinno zostać wynajęte biuro
zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z
dostępem do bezprzewodowego internetu, wyposażone w
meble umożliwiające pracę min. 3 osób i regał na segregatory.
Powierzchnia min. 10 m2, dostęp do sanitariatów, przy budynku
dostępny parking dla min. 4 samochodów
2.

Usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo w zakresie
zawierania umów licencyjnych oraz o przeniesienie autorskich
praw majątkowych oraz wsparcie w opracowaniu wzorów ww
dokumentów

1

Specyfikacja: Planowane jest doradztwo, w ramach którego
przygotowane będą odpowiednie wzory umów i oświadczeń
oraz na konkretnych przykładach przeanalizowane różne
przypadki i casusy prawne. Łącznie 24 godziny.
3.

Usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo w zakresie
zawierania umów o współpracę badawczo – rozwojową oraz
świadczenie usług badawczych oraz opracowanie wzorów
dokumentów (6h)

godzina

6

badanie

2

dzień

24

Specyfikacja: Planowane jest doradztwo, w ramach którego
przygotowane będą odpowiednie wzory umów i oświadczeń.
Łącznie 6 godzin.
4.

Usługi wsparcia innowacji - przeprowadzenie badań rynku dla
nowych produktów (2 badania fokusowe na grupie min. 15 osób
z branży edukacyjnej).
Specyfikacja: Wykonawca przeprowadzi dwa badania fokusowe
skierowane do minimum 15 przedstawicieli branży edukacyjnej,
zapewni catering i moderatora. Efektem badań fokusowych
powinien być skonkretyzowany raport z badania

5.

Usługi wsparcia innowacji - udostępnienie laboratorium
wyposażonego zgodnie z zapytaniem ofertowym (24 dni).
Specyfikacja: udostępnione laboratorium powinno zawierać
urządzenia do pomiaru wielkości elektrycznych i
nieelektrycznych, przyrządy do bezpiecznego przechowywania
materiałów badawczych oraz urządzenia do szybkiego
prototypowania (drukarkę 3D o polu roboczym min. 200 mm x
200 mm, platformy sprzętowe, stacje lutownicze, frezarkograwerkę CNC o polu roboczym min. 200 mm x 200 mm
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6.

Doradztwo w zakresie powiązań kooperacyjnych

godzina

24

godzina

12

Wizyta
studyjna

1

Wizyta
studyjna

1

Specyfikacja: Doradztwo w zakresie powiązań kooperacyjnych
(wskazanie potencjalnych obszarów współpracy i warunków
przystąpienia do klastrów branżowych, izb gospodarczych i
innych organizacji przedsiębiorców). Łącznie 24 godzin
7.

Doradztwo w zakresie zawierania umów w powiązaniu
kooperacyjnym.
Specyfikacja: Doradztwo w zakresie zawierania umów w
powiązaniu kooperacyjnym (umowa konsorcjum, umowa
klastrowa). Łącznie: 12 godzin.

8.

Organizacja wizyty studyjnej i spotkania matchmakingowego z
przedstawicielami środowiska naukowego (woj. kujawskopomorskie) - 1 wizyta
Specyfikacja: Organizacja wizyty studyjnej i spotkania
matchmakingowego z przedstawicielami środowiska naukowego
(woj. kujawsko-pomorskie), min. 2 jednostki naukowe. Usługa
powinna obejmować wysyłkę zaproszeń/rekrutacja pracowników
naukowych/naukowo-dydaktycznych, pracowników
obsługujących laboratoria z min. dwóch jednostek naukowych,
zapewnienie moderatora, zapewnienie przejazdu 4
przedstawicieli zamawiającego na miejsce spotkania i powrót
(do miejsca lokalizacji biura spółki), materiałów prezentacyjnych
dla 10 osób (wydruk prezentacji w teczce, salę na spotkanie
wyposażoną w rzutnik multimedialny lub tablicę multimedialną,
cateringu dla 10 osób (kawa, herbata, ciastka) obiad dla 10
osób.

9.

Organizacja spotkania matchmakingowego z przedstawicielami
środowiska gospodarczego z branży kultura, media, reklama,
ICT, design, wzornictwo (woj. kujawsko-pomorskie) - 1
Wizyta

3

Specyfikacja: Organizacja spotkania matchmakingowego z
przedstawicielami środowiska gospodarczego z branży kultura,
media, reklama, ICT, design, wzornictwo (woj. kujawskopomorskie), min. 1 IOB + 7 przedsiębiorstw. Usługa powinna
obejmować wysyłkę zaproszeń/rekrutację przedstawiciela IOB
oraz przedstawicieli- min. 7 przedsiębiorstw spośród w/w branż ,
zapewnienie moderatora, zapewnienie przejazdu 4
przedstawicieli zamawiającego na miejsce spotkania i powrót
(do miejsca lokalizacji biura spółki ), zapewnienie materiałów
prezentacyjnych dla 14 osób (wydruk prezentacji w teczce, salę
na spotkanie wyposażoną w rzutnik multimedialny lub tablicę
multimedialną, zapewnienie cateringu dla 14 osób (kawa,
herbata, ciastka) obiad dla 14 osób.

10.

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej i spotkania
matchmakingowego z przedstawicielami środowiska naukowego
(woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie,
mazowieckie, dolnośląskie) - 6 wizyt

wizyta

6

Specyfikacja: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej i
spotkania matchmakingowego z przedstawicielami środowiska
naukowego (woj. Warmińsko-mazurskie, pomorskie,
wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie), reprezentujący min.
2 jednostki naukowe. Harmonogram wizyt oraz dobór
przedstawicieli musi zapewniać obecność co najmniej 1
podmiotu z każdego z w/w województw, w trakcie któregoś ze
spotkań. Usługa obejmuje wysyłkę zaproszeń/rekrutację
pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych,
pracowników obsługujących laboratoria z min. dwóch jednostek
naukowych, zapewnienie moderatora, zapewnienie przejazdu 4
przedstawicieli zamawiającego na miejsce spotkania i powrót (z
i do miejsca lokalizacji biura spółki ), zapewnienie dwóch
noclegów w hotelu (w mieście spotkania) min. 3 gwiazdkowym
dla 4 osób w pokojach maksymalnie 2-osobowych wraz z
wyżywieniem.
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Przygotowanie materiałów prezentacyjnych dla 10 osób (wydruk
prezentacji w teczce) zapewnienie sali na spotkanie
wyposażoną w rzutnik multimedialny lub tablicę multimedialną,
zapewnienie cateringu dla 10 osób (kawa, herbata, ciastka),
zapewnienie obiadu dla 10 osób.
11.

Organizacja spotkania matchmakingowego z przedstawicielami
środowiska gosp. (woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie,
wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie) - 6 wizyt.

wizyta

6

miesiąc

12

Specyfikacja: Organizacja spotkania matchmakingowego z
przedstawicielami środowiska gospodarczego z branży kultura,
media, reklama, ICT, design, wzornictwo (woj. warmińskomazurskie, pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie,
dolnośląskie) min. 1 IOB + 7 przedsiębiorstw). Harmonogram
wizyt oraz dobór przedstawicieli musi zapewniać obecność co
najmniej 1 podmiotu z każdego z w/w województw, w trakcie
któregoś ze spotkań. Usługa powinna obejmować wysyłkę
zaproszeń /rekrutację przedstawiciela IOB oraz przedstawicieli
min. 7 przedsiębiorstw spośród w/w branż , zapewnienie
moderatora, zapewnienie przejazdu 4 przedstawicieli
zamawiającego na miejsce spotkania i powrót (z i do miejsca
lokalizacji biura spółki ), zapewnienie dwóch noclegów w hotelu
(w mieście spotkania) min. 3 gwiazdkowym dla 4 osób w
pokojach maksymalnie 2-osobowych wraz z wyżywieniem,
zapewnienie materiałów prezentacyjnych dla 14 osób (wydruk
prezentacji w teczce), zapewnienie sali na spotkanie
wyposażoną w rzutnik multimedialny lub tablicę multimedialną,
zapewnienie cateringu dla 14 osób (kawa, herbata, ciastka)
zapewnienie obiadu dla 14 osób.

12.

Usługa koordynacji projektu (12 miesięcy)
W zakres usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu dokumentów
do umowy o dofinansowanie w tym wypełnienie wzorów
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oświadczeń, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020, dbałość o zachowanie zasad
promocji projektu w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 i
Zasad Horyzontalnych, przygotowywanie korespondencji z
Instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie,
przygotowywanie wzorów opisów dokumentów księgowych,
prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu
RAZEM

1.

Oświadczam, iż:


zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte,



w cenie podanej w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia.

………………………
miejscowość, data

..……………………………
podpis oraz pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 2 do zapytania
nr 1/2016 z dnia 27.09.2016r.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia
nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo

27.09.2016r

z INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami
wykonującymi

w

imieniu

INNOWACJE

MEDYCZNE

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między INNOWACJE

MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami upoważnionymi do
zaciągania

zobowiązań

w

imieniu

INNOWACJE

MEDYCZNE

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami wykonującymi w imieniu INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………
miejscowość, data

..……………………………
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 3 do zapytania
nr 1/2016 z dnia 27.09.2016r.
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU SPEŁNIAJĄCEJ
WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że ……………………………………………………….. (nazwa oferenta) jest Instytucją Otoczenia
2
Biznesu (IOB) , następującego rodzaju (należy wybrać jeden najbardziej odpowiedni rodzaj z listy poniżej i
zaznaczyć znakiem „X”):
Rodzaj
Instytucji
Otoczenia
Biznesu



IOB Akredytowany lub zgłoszony do akredytacji (najpóźniej w dniu 29.07.2016)
w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących usługi
proinnowacyjne - prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju.

 IOB spełniający łącznie następujące warunki:
3
- działa min. 3 lata liczone od daty ogłoszenia przedmiotowego konkursu ;
- posiada ustalone i spisane standardy zapewnienia jakości świadczonych
usług w postaci odpowiednich regulaminów lub normy ISO;
- posiada doświadczenie w świadczeniu usługi doradczej w zakresie innowacji,
tj. w ciągu przynajmniej 2 lat wykonała przynajmniej 5 tego typu usług
(poświadczone opłaconymi przez przedsiębiorców fakturami lub
zaświadczeniami de minimis)


Konsorcjum IOB, w którym przynajmniej jeden z podmiotów spełnia wszystkie
warunki zawarte w wierszu drugim lub pierwszym tabeli.



Akademicki inkubator przedsiębiorczości.



Centrum transferu technologii.



Spółka celowa.

4

………………………
miejscowość, data

5

6

..……………………………
podpis Oferenta

2

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu
prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości.
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
3
Konkurs ogłoszono 29.07.2016
4
o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
5
j.w.
6

o której mowa w z art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
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