„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szczecin, 27 marca 2017r.
ROZEZNANIE RYNKU
w celu oszacowania wartości zamówienia na usługi specjalistycznego doradztwa indywidualnego
w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15
z dnia 22 czerwca 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
70 – 111 Szczecin
Tel: 91 85 22 600
e-mail: innowacje@zgd.com.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.zgd.com.pl; www.innowacje.zgd.com.pl
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: e-mail: innowacje@zgd.com.pl,
tel. 91 85 22 607, fax. 91 85 22 618

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
85312320-8 Usługi doradztwa
2. Zamówienie obejmuje:
Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla innowatorów w zakresie
przygotowania Specyfikacji innowacji, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami rozwojowymi,
w obszarach:
1) wypełnianie i opracowywanie Sin (metodyki przygotowania projektu i wniosku),
2) innowacyjności,
3) edukacji ustawicznej,
4) specyficznych potrzeb edukacyjnych grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+),
5) zagadnień prawnych (w tym praw autorskich, własności intelektualnej, prawa pracy itp.),
6) zagadnień psychologicznych,
7) zagadnień ekonomicznych, w tym kosztów Sin,
8) innych zgłoszonych przez innowatora,
w łącznym wymiarze do 10 godzin zegarowych na jednego innowatora wg zgłoszonych
indywidualnych potrzeb, przy czym zakres doradztwa określony w pkt. 1) dla każdego innowatora
wyniesie co najmniej 4 godziny.
Oferent może złożyć ofertę realizacji doradztwa w jednym, kilku lub wszystkich obszarach doradztwa
w zależności od stopnia spełnienia wymagań opisanych w pkt. 8 niniejszego zapytania.
3. Czas trwania doradztwa – wymiar godzin doradztwa z poszczególnych zakresów tematycznych
zostanie określony po zgłoszeniu potrzeb doradczych przez poszczególnych innowatorów, przy
czym łączna liczba godzin doradczych nie przekroczy 300 godzin, w tym 120 w zakresie
wypełniania i opracowywania Sin.
4. Obszar wykonywania zadań w ramach zamówienia, o których mowa w ust. 2 obejmuje:
a. województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, warmińskomazurskie, kujawsko-pomorskie) – około 24 osób
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b. województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, opolskie, dolnośląskie) - około 13 osób,
c. w siedzibie grantobiorcy, w salach zapewnionych przez Zamawiającego lub w innym
odpowiednim miejscu uzgodnionym pomiędzy grantobiorcą a doradcą.
5. Termin realizacji zamówienia : marzec – czerwiec 2017 r.
6. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Rzetelnego przeprowadzenia doradztwa. Doradztwo może być świadczone w dowolnej,
preferowanej przez grantobiorcę formie, umożliwiającej udokumentowanie (m.in. spotkania
osobiste, rozmowy telefoniczne, wideokonferencje, maile). W przypadku realizowania
doradztwa w formie innej niż spotkania osobiste Wykonawca zobowiązany będzie, przed
realizacją usługi, pod rygorem odmowy rozliczenia usługi, uzgodnić z Zamawiającym sposób
udokumentowania realizacji usługi;
b. Prowadzenia dokumentacji realizacji usług, w tym list obecności i kart doradztwa według
wzoru przygotowanego przez Zamawiającego;
c. Przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia uczestników doradztwa w postaci rozdania
uczestnikom oraz zebrania na koniec doradztwa dla danego innowatora przygotowanych
przez Zamawiającego ankiet monitorujących spełnienie potrzeb;
d. Przekazywania Zamawiającemu dokumentów wskazujących na prawidłowe wykonanie zadań,
liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadania w projekcie;
e. Poinformowania uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Badana jest cena ofertowa za 1 godzinę zegarową doradztwa (1 godzina = 60 minut). Cena
powinna być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi,
np. koszty dojazdu doradcy do miejsca świadczenia doradztwa. Cena powinna być kwota brutto.
8. Wymagania wobec wykonawców:
a. dla wszystkich obszarów doradztwa - wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej
2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze, którego dotyczy doradztwo,
b. w przypadku kształcenia ustawicznego dodatkowo zrealizowane co najmniej 200 godzin
szkoleniowych kształcenia osób dorosłych.
9. Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10.Forma złożenia oferty:
W ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej
znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 03 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00
za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie oferty na adres: innowacje@zgd.com.pl
lub poprzez przesłanie oferty na adres Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
11.Dane do kontaktu:
W ramach niniejszego zamówienia należy kontaktować się od adresem e-mail:
innowacje@zgd.com.pl tel.91 85 22 607
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