„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szczecin, 31 sierpnia 2017r.
ROZEZNANIE RYNKU
w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług na stanowisku eksperta w Komisji
Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
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 22 615, fax. 91 85 22 618
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
9000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i
zabezpieczania
2. Zamówienie obejmuje:
Część 1 - Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny
Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji (w tym ewentualne procedury odwoławcze)
Część 2 - Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny
Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji (w tym ewentualne procedury odwoławcze)
polegających na ocenie merytorycznej maksymalnie 3 wniosków złożonych w ramach konkursu
ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz ocenie merytorycznej
maksymalnie 3 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.
Oferent może złożyć ofertę realizacji usług w jednej lub obu częściach.

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

3. Obszar wykonywania zadań w ramach zamówienia, o których mowa w ust. 2 obejmuje terytorium
całej Polski.
4. Termin realizacji zamówienia: wrzesień - październik 2017 r.
5. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej, eksperckiej i niezależnej
oceny złożonych na konkurs wniosków i specyfikacji innowacji. Obowiązki szczegółowe
Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści zawartej pomiędzy stronami umowy.
6. Badana jest cena ofertowa za ocenę jednego wniosku o udzielenie grantu/specyfikacji innowacji.
7. Wymagania wobec wykonawców:
Dla Części 1
a) wykształcenie wyższe;
b) doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych;
c) doświadczenie w ocenie wniosków innowacyjnych lub zawierających elementy oceny
innowacyjności.
Dla części 2
a) wykształcenie wyższe;
b) doświadczenie w ocenie wniosków edukacyjnych/społecznych skierowanych do osób
dorosłych lub zawierających elementy działań o charakterze edukacyjnym/społecznym
skierowanych do osób dorosłych;
c) doświadczenie w postaci przeprowadzonych godzin szkoleniowych z zakresu edukacji osób
dorosłych;
d) doświadczenie jako ekspert lub personel zarządzający w projektach edukacyjnych lub
wspierających szeroko pojęty rozwój osób dorosłych.
8. Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
9. Forma złożenia oferty:
W ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej
znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 05 września 2017 r. do godziny 12.00
za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie oferty na adres: innowacje@zgd.com.pl
lub poprzez przesłanie/złożenie oferty na adres Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin.
10. Dane do kontaktu:
W ramach niniejszego zamówienia należy kontaktować się od adresem e-mail:
innowacje@zgd.com.pl tel. 91 85 22 615
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