„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

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):
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania
i zabezpieczania
2. Zamówienie obejmuje:
Zamówienie obejmuje dwie części:
Część 1:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków
odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach
konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
1.1. Współpraca z Zespołem Projektowym przy opracowaniu narzędzi niezbędnych do właściwej oceny
złożonych wniosków pod względem poprawności formalnej.
1.2. Przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem formalnym.
1.3. Weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełnienia kryteriów innowacyjności. Weryfikacja czy złożone
projekty nie powielają już wdrożonych w Polsce rozwiązań.
1.4. Ocena merytoryczna złożonych wniosków zgodnie z zakresem Karty Oceny Merytorycznej, którą wyłoniona
Komisja Oceny Wniosków otrzyma po zawarciu umowy.
1.5. Branie udziału w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków w miejscu i terminach wskazanych przez
Zamawiającego.
1.6. Ustalenie liczby punktów przyznanych za poszczególne części weryfikowanych wniosków wraz
z uzasadnieniem.
1.7. Terminowe wykonanie ocen: formalnej i merytorycznej – najpóźniej do 30 czerwca 2017r.
Część 2:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków
odpowiedzialnego za weryfikację formalną oraz merytoryczną maksymalnie 80 wniosków złożonych w ramach
konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
2.1. Współpraca z Zespołem Projektowym przy opracowaniu narzędzi niezbędnych do właściwej oceny
złożonych wniosków pod względem poprawności formalnej.
2.2. Przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem formalnym.
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2.3. Weryfikacja złożonych wniosków pod kątem innowacyjności. Weryfikacja czy złożone projekty nie
powielają już wdrożonych w Polsce rozwiązań.
2.4. Ocena merytoryczna złożonych wniosków zgodnie z zakresem Karty Oceny Merytorycznej, którą wyłoniona
Komisja Oceny Wniosków otrzyma po zawarciu umowy.
2.5. Branie udziału w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków w miejscu i terminach wskazanych przez
Zamawiającego.
2.6. Ustalenie liczby punktów przyznanych za poszczególne części weryfikowanych wniosków wraz
z uzasadnieniem.
2.7. Terminowe wykonanie ocen: formalnej i merytorycznej - najpóźniej do 30 czerwca 2017r.
3. Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia będzie miała miejsce w okresie: Listopad 2016 Czerwiec 2017
4. Obszar wykonywania zadań w ramach części 1 i 2 zamówienia, o których mowa wyżej obejmuje terytorium
całej Polski, a miejsce wykonywania zadań zostanie wskazane przez Zamawiającego zgodnie z obszarem
realizacji projektu.
5. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej, eksperckiej i niezależnej oceny
złożonych na konkurs wniosków. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone
w treści zawartej pomiędzy stronami umowy.
6. Badana jest cena ofertowa za 1 godzinę zegarową usługi (1 godzina = 60 minut). Cena powinna być wyrażona
w PLN i obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi. Cena powinna być kwota brutto.
7. Wymagania wobec wykonawców:
Dla części 1 i 2:
 Wykonawca legitymuje się wykształceniem wyższym.
 Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia:
Dla części 1 - spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 minimum 2-letnie doświadczenie w przygotowaniu projektów innowacyjnych;
 minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych;
 minimum 2-letnie doświadczenie w ocenie projektów innowacyjnych.
Dla części 2 - spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 posiadanie doświadczenia w postaci przeprowadzonych min. 200 godzin szkoleniowych z zakresu
edukacji osób dorosłych (np. jako trener, wykładowca, nauczyciel, itp.);
 minimum 3 letnie doświadczenie jako ekspert lub personel zarządzający w projektach edukacyjnych
lub wspierających szeroko pojęty rozwój osób dorosłych.
8. Forma złożenia oferty:
W ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej
się w załączniku i złożenia jej w terminie do 10 października 2016 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 lub
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. Z o.o Oddział w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 23/2, 35-105 Rzeszów
9. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
10. Dane do kontaktu:
W ramach niniejszego zamówienia należy kontaktować się od adresem e-mail: innowacje@zgd.com.pl tel.91 85
22 607, 501438365
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