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

Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu
modułach tematycznych w dwóch edycjach w związku z realizacją
projektu Sniffer dog - animator innowacji współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Numer ogłoszenia: 239744 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: www.rarr.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej
w pięciu modułach tematycznych w dwóch edycjach w związku z realizacją projektu Sniffer dog animator innowacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w dwóch
edycjach w związku z realizacją projektu Sniffer dog - animator innowacji współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie: Moduł I

Kompetencje menedżerskie Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi Moduł III
Finanse dla innowacji Moduł IV Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych Moduł V
Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej Dla każdego modułu Wykonawca jest zobowiązany
do przygotowania również materiałów szkoleniowych, testów sprawdzających wiedzę. Dodatkowo w
zakresie Modułu II Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania fiszki projektu (zarysów
projektu dotyczącego współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami). Zadaniem
szkoleniowców/trenerów Modułu II będzie również ocena zarysów projektów uczestników,
dotyczących współpracy swojej jednostki z przedsiębiorstwami i wybór najbardziej
perspektywicznego projektu. Regulamin oraz harmonogram pracy komisji będzie dostępny w biurze
projektu. Ocena do 7 dni od złożenia projektów. Dodatkowo szkoleniowcy/trenerzy będą
zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania uczestników z zakresu prowadzonych zajęć na
stronie internetowej www.animatorinnowacji.pl (forum) do końca trwania danej edycji. Uczestnikami
projektu będą: - pracownicy naukowi i naukowo -dydaktyczni szkół wyższych, instytutów
badawczych, instytutów naukowych PAN, - pracownicy jednostek tzw. konsorcjów naukowych (z
wyłączeniem przedsiębiorców) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na dowolną ilość części. Przedmiot zamówienia składa się z 6 części - II edycje:
Część 1: szkolenia 2013 (1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) =
łącznie: 16 godzin; Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)=
łącznie: 24 godzin; Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV
Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V
Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin; Część 2:
szkolenia 2013 (1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie:
16 godzin; Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24
godzin; Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja
badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin; Część 3: szkolenia 2013 (1
grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł II
Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin; Moduł III
Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja badań,
marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i ochrona
własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin; część 4: szkolenia 2014 (1 grupa 15
osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł II
Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin; Moduł III
Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja badań,

marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i ochrona
własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin; Część 5: szkolenia 2014 (1 grupa 15
osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł II
Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin; Moduł III
Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja badań,
marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i ochrona
własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin; część 6: szkolenia 2014 (1 grupa 15
osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł II
Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin; Moduł III
Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja badań,
marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i ochrona
własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do siwz wzór umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia
uzupełniające mogą być realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przy
zachowaniu następujących przesłanek: 1) zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy usług
wybranemu w drodze niniejszego przetargu, 2) zostaną zlecone w okresie 3 lat od daty
udzielenia zamówienia podstawowego, 3) stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego, 4) polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 5) zamówienia
uzupełniające muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dla każdej części
zamówienia), tj. co najmniej jedna osoba (trener) na jeden moduł. Wymagania jakie
muszą spełniać osoby zdolne do wykonania zamówienia przedstawione są w tabeli
poniżej: WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY SZKOLENIA
(WYMAGANIA MINIMUM): Nr modułu Wymagania dotyczące wykształcenia Wymagania
dotyczące doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z danej tematyki Inne wymagania.
Moduł I ( Co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania jak w tabeli) Wykształcenie
wyższe magisterskie, ukończone studia na kierunku z zakresu nauk społecznych.

Przeprowadzenie co najmniej 12 godzin szkolenia z zakresu Kompetencji menażerskich
zawierających zagadnienia dotyczące: Komunikacja werbalna/niewerbalna w kontekście
współpracy naukowców z przedsiębiorcami, Techniki i narzędzia komunikacyjne
niezbędne do skutecznego porozumiewania się, Współpraca w zespole, Techniki
motywacyjne, Negocjacje, Rozwiązywanie konfliktów. Doświadczenie zawodowe co
najmniej 6 miesięcy (umowa o prace lub umowa cywilno-prawna) na uczelni wyższej na
stanowisku pracownika naukowego lub dydaktycznego) i doświadczenie zawodowe co
najmniej 6 miesięcy (umowa o prace lub umowa cywilno-prawna) w pracy w
przedsiębiorstwie na stanowisku konsultanta, specjalisty, eksperta, doradcy lub
równoważnym. Moduł II ( Co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania jak w tabeli)
Wykształcenie wyższe magisterskie. Przeprowadzenie co najmniej 12 godzin szkolenia z
zakresu Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi zawierających zagadnienia
dotyczące: Zasady zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi, techniki i metody
zarządzania, narzędzia planowania i zarządzania, planowanie biznesowe
przedsięwzięcia innowacyjnego-zasady, kreatywność w zarządzaniu projektami
badawczymi. Doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem badawczym,
innowacyjnym, badawczo-naukowym, (na stanowisku eksperta, koordynatora, kierownika
lub członka zespołu badawczego) Moduł III ( Co najmniej jedna osoba spełniająca
wymagania jak w tabeli) Wykształcenie wyższe magisterskie. Przeprowadzenie co
najmniej 12 godzin szkolenia Finanse dla innowacji zawierających zagadnienia
dotyczące: Pomocy dla inwestycji przedsiębiorstw w ramach publicznych środków struktura i obszary wsparcia w ramach systemu wdrażania publicznych środków
krajowych, funduszy strukturalnych i programów Komisji Europejskiej, 7PR, CIP, Venture
capital i private equity. Fundusze typu seed-capital, aniołowie biznesu, pozyskiwanie
środków z rynku kapitałowego. Doświadczenie w przygotowaniu minimum jednego
wniosku o dofinansowanie na działalność naukowa lub naukowo-badawczą
dofinansowane ze środków publicznych w ramach programów np. Komisji Europejskiej,
7PR, CIP, Venture capital i private equity itp., który został zakwalifikowany do realizacji.
Moduł IV ( Co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania jak w tabeli) Wykształcenie
wyższe magisterskie. Przeprowadzenie co najmniej 12 godzin szkolenia z zakresu
Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych zawierających zagadnienia
dotyczące: Współpraca przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym Mechanizmy współpracy, przykłady dobrych praktyk, przegląd doświadczeń światowych,
uwarunkowania prawne transferu technologii, pomoc publiczna, wycena własności
intelektualnej i koszty wdrożenia innowacji, marketing usług badawczych, Wyszukiwanie

informacji o innowacjach i ocena ich potencjału komercyjnego, Tworzenie innowacyjnych
klastrów, spin off, spin out i innych podmiotów transferu technologii, Aspekty podatkowe
związane z innowacjami, Ubezpieczenia w innowacyjnej działalności gospodarczej.
Udział co najmniej raz w ocenie wniosków innowacyjnych badawczych jako ekspert
członek Komisji oceny projektów innowacyjnych lub podobnych ciałach opiniotwórczych i
decyzyjnych (np. Regionalny Komitet Sterujący, Komisja oceny projektów, itp.) lub udział
w tworzeniu się przynajmniej raz np. klastra, podmiotu transferu technologii, spółek spin
off, spin out. Moduł V ( Co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania jak w tabeli)
Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Prawo lub magisterskie na kierunkach
technicznych. Przeprowadzenie co najmniej 12 godzin szkolenia z zakresu Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej zawierających zagadnienia dotyczące: Funkcje prawa
własności intelektualnej, Formy ochrony wynikające z prawa autorskiego i praw
pokrewnych i własności przemysłowej, Ochrona baz danych, Oznaczenia geograficzne,
Systemy ochrony (krajowe, regionalne, międzynarodowe), Rola rzecznika patentowego,
Strategia ochrony własności, zasady zarządzania własnością intelektualną. Publikacja co
najmniej dwóch artykułów dotyczących Ochrony Własności Intelektualnej. Powyższe
wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego trenera.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) Uwagi dotyczące formy
składanych dokumentów. 2.1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W Przypadku składania elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2.2) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach
których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie
dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 2.3) Zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.4)
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.5)
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w języku
innym niż polski. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) (jeżeli jest konieczne)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca wskaże w ofercie te części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda by
wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51, pokój nr 314..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959
Rzeszów ul. Szopena 51, pokój nr 317 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt SNIFFER DOG - ANIMATOR INNOWACJI jest realizowany w
okresie od 01.10.2012 do 30.06.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1: szkolenia 2013 (1 grupa 15 osobowa).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1: szkolenia 2013
(1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin;
Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin;
Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja
badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2: szkolenia 2013 (1 grupa 15 osobowa).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2: szkolenia 2013
(1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin;
Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin;
Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja

badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3: szkolenia 2013 (1 grupa 15 osobowa).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3: szkolenia 2013
(1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin;
Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin;
Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja
badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część 4: szkolenia 2014 (1 grupa 15 osobowa).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 4: szkolenia 2014
(1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin;
Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin;
Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja
badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5: szkolenia 2014 (1 grupa 15 osobowa).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 5: szkolenia 2014
(1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin;
Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin;
Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja
badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin;.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: część 6: szkolenia 2014 (1 grupa 15 osobowa).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 6: szkolenia 2014
(1 grupa 15 osobowa) Moduł I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin;
Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)= łącznie: 24 godzin;
Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) = łącznie: 16 godzin; Moduł IV Komercjalizacja
badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h) = łącznie: 24 godzin; Moduł V Zarządzanie i
ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) = łącznie: 12 godzin;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

