
 
 

Projekt „Fabryka Innowacji” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej. 

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

1 

 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy  

XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000095870  

Regon: 017513108  

NIP: 534-21-93-163 

Adres do korespondencji: 

ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa 

tel: +48 22 201 90 94  

fax: +48 22 349 28 12 

biuro@te-s.org.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z/01/01/2011 

(wraz ze specyfikacją zamówienia) 

z dnia 28 stycznia 2011 roku 

dotyczące: udzielenie zamówienia na zatrudnienie dyrektora ds. inwestycji, w ramach projektu 

Fabryka Innowacji; numer umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości: UDA-POIG.03.01.00-00-002/09-00. 

 

O Projekcie: 

Nazwa Projektu: Fabryka Innowacji. 

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Partnerzy:  

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

 Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej; 

 Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Cechy Projektu:  

 wysokość dofinansowania dla realizacji Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013: ponad 19 mln zł; 

 możliwość wsparcia finansowego pomysłodawców, w kwocie do 200 tys. EURO (każdy 

podmiot), poprzez wejście kapitałowe, w celu stworzenia innowacyjnych spółek. 

 koncentracja na działaniach związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 

innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju i wspieraniu projektów w wielu obszarach, między 

innymi: 

 handel elektroniczny (e-Biznes), 

 e-Pieniądz, 

 e-Edukacja, 

 ochrona środowiska, 

 transport, 

 energetyka, 

 inne. 

W ramach Projektu przeanalizowanych będzie około 420 pomysłów dotyczących dziedzin objętych 

Projektem. Z przeanalizowanych pomysłów około 70 będzie poddanych wstępnym analizom na etapie 

„Poszukiwania i oceny”. Następnie około 17 pomysłów (spośród 70 z etapu „Poszukiwania i oceny”) 

na etapie „Zalążkowym” zostanie poddanych pogłębionym analizom technologicznym, badaniom 

rynku oraz działaniom związanym z opracowaniem prototypu. Następnie pomysły poddane będą 
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działaniom mającym na celu ich komercjalizację. W ramach tych działań zostanie przygotowany plan 

komercjalizacji - w szczególności przygotowanie Memorandum Inwestycyjnego oraz warunków 

brzegowych transakcji (Umowa Inwestycyjna).  

W wyniku przeprowadzenia powyżej ogólnie opisanych etapów preinkubacji będzie przeprowadzony 

etap komercjalizacji, zakończony wejściem kapitałowym. 

Podczas trwania całego Projektu, dla potrzeb Projektu przewidziane jest stanowisko dyrektora 

ds. inwestycji, na zasadach opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

Usługi, których dotyczy niniejsze Zapytanie Ofertowe będą realizowane w okresie trwania Projektu, od 

14.02.2011 roku do 30.06.2012 roku. 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się pod adresem www.fabrykainnowacji.org.pl 

Więcej informacji na temat programu POIG dostępnych jest na stronach internetowych PARP. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 
ul. Kolady 3 
02-691 Warszawa; 
NIP: 534-21-93-163 
Regon: 017513108 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Opis zamówienia: 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Zatrudnienie dyrektora ds. inwestycji w ramach projektu „Fabryka Innowacji”. 

1.2. Rodzaj zamówienia:  

Usługa.  

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia (specyfikacja przedmiotu 

zamówienia): 

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi „Dyrektor ds. inwestycji” (w okresie od 

15 lutego 2011r. do 30 czerwca 2012r.) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-

prawnej. 

Przedmiotem postępowania jest świadczenie niżej opisanych usługi w wymiarze 

odpowiadającym 1 etatu. 

Na szczegółowy zakres obowiązków w ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem 

postępowania składają się następujące zadania:  

• Dyrektor Inwestycyjny/Opiekun będzie pełnił jednocześnie funkcję członka Komitetu 

Sterującego. 

• Dyrektor Inwestycyjny/Opiekun pełni rolę nadzoru nad realizacją Projektu w części 

analizowania i zarządzania inwestycyjnego i w innych zakresach zleconych mu przez 

Dyrektora Projektu, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację wyznaczonego zakresu 

http://www.fabrykainnowacji.org.pl/
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Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu oraz harmonogramem wydatków 

finansowych. 

• Dyrektor Inwestycyjny/Opiekun jest współodpowiedzialny za kwalifikowanie Pomysłów, dalej 

Projektów, do każdej fazy Projektu, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Projektu i Zarząd 

FTE-S. 

• Dyrektor Inwestycyjny/Opiekun jest współodpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie 

dokumentacji rozliczeń z Instytucją Wdrażającą (IW), w zakresach ustalonych przez 

Dyrektora Projektu i Zarząd FTE-S.  

• Dyrektor Inwestycyjny/Opiekun jest współodpowiedzialny za ustalenia z Instytucją 

Wdrażającą zmian podczas trwania Projektu, jeśli takie zostaną mu zlecone przez Dyrektora 

Projektu i Zarząd FTE-S.  

• Dyrektor Inwestycyjny/Opiekun zarządza Projektem przy pomocy dedykowanych zespołów i 

raportuje do Dyrektora Projektu i Zarząd FTE-S. 

Powyższe czynności muszą być realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi 

realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

2.  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  

nie 

3.  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  

nie 

4.  Czas trwania zamówienia:  

Od 15 lutego 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.  

5.  Wymagane wadium:  

nie 

6.  Tryb postępowania:  

przetarg pisemny w trybie konkurencyjnym 

 

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM): 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1.1. Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać doświadczenie i wiedzę na temat 

przynajmniej 2 metodyk zarządzania projektami, zasad prowadzenia projektów unijnych w tym z 

działania 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej, umożliwiającą sprawną koordynację działań 

w Projekcie. 

1.2. Oferenci nie są uprawnieni do powierzania podwykonawcom usług będących przedmiotem 

zamówienia. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (pod rygorem pozostawienia bez 

rozpoznania wszystkich ofert danego Oferenta). 
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1.3. Oferta powinna być złożona na piśmie (pod rygorem nieważności) z wykorzystaniem 

Formularza Oferty stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod 

rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania).  

 

2. Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełniać łącznie, niezależnie od innych 

określonych w niniejszym Zapytaniu O Cenę, następujące warunki: 

2.1.  posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem. Osoba 

ubiegająca się o zamówienie powinna legitymować się: 

2.1.1. przynajmniej 3–letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia lub 

uczestnictwa w projektach polegających na świadczeniu usług doradczych w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz analizowania i zarządzania inwestycyjnego, 

wdrażania systemów wspomagających procesy inwestycyjne, przygotowywania biznes 

planów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub podmiotów z sektora 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 

Oferent do oferty dołączy oświadczenie opisujące przynajmniej dwa w/w projekty, które 

osoba ta prowadziła, wraz z krótkim opisem funkcji pełnionej przez Oferenta w tym 

projekcie, 

2.1.2. wykształceniem kierunkowym: zarządzanie, finanse, ekonomia lub administracja; 

warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent do oferty dołączy kopię 

dyplomu ukończonej uczelni lub dyplomów ukończonych kursów. 

2.1.3.  doświadczeniem zawodowym w zakresie: 

a) zasiadania w organach zarządzających (Zarząd) spółek prawa handlowego przez 

minimum 2 lata, lub 

b) na stanowiskach doradczych do ww. organów w zakresie doradztwa finansowego, 

inwestycyjnego lub organizacyjnego przez minimum 3 lata.  

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent do oferty dołączy 

oświadczenie opisujące przynajmniej jeden z wymienionych w pkt 2.1.3 przypadków. 

2.2. wykaże w krótkim opisie projekty, w których Oferent musiał wykazać się: 

2.2.1. umiejętnościami analizy finansowej i szacowania i oceny ryzyk przedsięwzięcia; 

2.2.2.  znajomością rynku kapitałowego oraz rachunkowości inwestycyjnej i zarządczej; 

2.2.3. umiejętnościami zarządzania projektami wg co najmniej 2-ch spośród stosowanych 

metodyk. 

2.3. przedstawi życiorys (CV). 

 

3. Kryteria oceny ofert:  

3.1. najniższe wynagrodzenie – stawka brutto w złotych polskich za jeden miesięczny okres pracy; 

waga tego kryterium - 100%; 
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4. Sposób oceny ofert: 

Każda z ważnie złożonych ofert otrzyma liczbę punktów liczonych zgodnie z poniższym wzorem: 

]100[
 C

 C

OB

N P  

gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Oferentowi; 

CN – najniższe zaoferowane w postępowaniu wynagrodzenie; 

COB – wynagrodzenie zaoferowane w ofercie badanej; 

 

5. Inne istotne warunki: 

5.1.  Złożona oferta wiąże Oferenta przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym jako termin składania ofert. 

5.2.  Z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą ilość punktów), po 

wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa ma świadczenie usługi objętej niniejszym 

Zapytaniem,. W umowie przy jej zawieraniu zostanie przyjęte wynagrodzenie podane przez 

Oferenta w wybranej przez Zamawiającego ofercie. 

 

6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty: 

6.1.  Ofertę sporządzić i złożyć należy – pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) na 

załączonym druku „Formularz Ofertowy” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej (pod 

rygorem nieważności oferty). 

6.2.  Ofertę można przesłać pocztą na adres: 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

ul. Kolady 3; 

02-691 Warszawa; 

lub złożyć osobiście w Biurze Zarządu Zamawiającego przy ul. Kolady 3; 02-691 Warszawa.  

Rozpatrywane będą jedynie oferty doręczone osobiście lub przez operatora pocztowego do dnia 

(i godziny) określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, jako termin składania ofert, 

niezależnie od daty nadania. 

6.3.  Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2011 roku, do godziny 10:00. Oferty złożone po 

terminie ich składania zostaną odrzucone. 

6.4.  Wszelkie dokumenty i informacje składane w niniejszym postępowaniu powinny być 

sporządzone w języku polskim (sporządzone w innym języku nie będą rozpoznawane). Oferty 

przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.  

6.5.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po upływie 

terminu do ich składania. Podczas jawnego otwarcia ofert podana zostanie ilość złożonych ofert 

i ceny podane w poszczególnych ofertach. 
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6.6.  Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

6.7.  W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia 

rozumianego jako zawarcie umowy z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wszelkie 

oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem Oferty i umowy) 

Zamawiającego lub Oferentów mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba że 

Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy 

komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: 

biuro@te-s.org.pl. Adres e-mail do komunikacji z Oferentem Oferent wskazuje w składanej 

przez siebie Ofercie. Wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego 

będzie rozpoznany przez Zamawiającego niezwłocznie, przy czym wniosek taki może być 

złożony przez Oferenta Zamawiającemu nie później niż na dwa dni robocze przed dniem 

składania ofert (wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania). 

6.8.  Zamawiający zastrzega sobie zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową (pod adresem  

www.te-s.org.pl). W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może oznaczyć inny 

termin składania ofert. 

6.9.  Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od 

rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6.10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia 

postępowania. 

 

Załączniki: 

- Załącznik numer 1 – Formularz Ofertowy, 
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