Białystok 22.06.2015 rok
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
Tytuł projektu: IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług eksperckich (energetyka OZE)
nr 3/06/2015
1. Dane Zamawiającego:
IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
ul. Żurawia 71/lok.1.11 15-640 Białystok
REGON: 200702919 NIP: 542-322-61-39
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Spółka IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o. realizuje w ramach działania PO IG 3.1
„Inicjowanie działalności innowacyjnej” projekt o nazwie „IdeaLab – program wsparcia
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych”.
W związku z realizacją w/w projektu Spółka zwraca się z prośbą o złożenie oferty na
świadczenie usług doradztwa dla wskazanych podmiotów objętych procesem pre-inkubacji
związanych z doradztwem w zakresie technologii OZE (odnawialnych źródeł energii) w
ramach działalności Inkubatora o następujących wymaganiach:
a) czynności powinny być wykonane przez eksperta posiadającego tytuł naukowy co
najmniej magistra inżyniera i posiadającego co najmniej dziesięcioletnie
doświadczenie związane z ekspertyzami technologicznymi (energetyka odnawialna),
b) stawka godzinowa brutto (zł) świadczonych usług,
c) podmiot posiada co najmniej 5 referencji związanych z pracami badawczorozwojowymi, patentami oraz ekspertyzami dotyczącymi energetyki odnawialnej
Niniejsze zamówienie będzie płatne ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Działania 3.1. Inicjowanie działalności
innowacyjnej.
Ofertę należy przygotować wg. wzoru zgodnie z załączonym formularzem ofertowym
stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
3. Kryteria oceny ofert:
Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w ramach projektu „IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Kryteria oceny ofert to cena z uwzględnieniem standardu i określonych potrzeb,
określonych w pkt. 2.
Kryteria oceny wg. wzoru:
Kryterium a
czynności powinny być wykonane przez eksperta posiadającego tytuł naukowy co najmniej magistra inżyniera i
posiadającego co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie związane z ekspertyzami technologicznymi (energetyka
odnawialna)

- 0 - 10 pkt.
Kryterium b
stawka godzinowa brutto(zł) świadczonych usług
- 0,01- 100,00 – 50 pkt.
- 100,01 – 149,00 – 45 pkt.
- pow. 149,01 - 15 pkt.
Kryterium c
podmiot posiada co najmniej 5 referencji związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, patentami oraz
ekspertyzami dotyczącymi energetyki odnawialnej,
- 0 - 40 pkt.
Wzór oceny = Punktacja Kryterium a + Punktacja Kryterium b + Punktacja Kryterium c
Maksymalna ocena: 100 pkt.

4. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres spółki:
IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
ul. M.C Skłodowskiej 3/63 15-094 Białystok
lub wysłać na adres e-mail: info@idealab.pl
Termin składania ofert mija dn. 24.06.2015.
Oferta powinna być ważna do dn. 30.06.2015.
5. Termin rozstrzygnięcia i forma informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Oferta zostanie wyłoniona do dn. 26.06.2015 roku.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej.

Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w ramach projektu „IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

6. Kontakt Adres korespondencyjny:
IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
ul. M.C Skłodowskiej 3/63 15-094 Białystok
e-mail: info@idealab.pl

Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w ramach projektu „IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Załącznik nr 1
Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Regon, NIP
Dane kontaktowe:

e-mali:
Tel.
Fax.
FORMULARZ OFERTOWY
W związku zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich
(energetyka OZE) na potrzeby Inkubatora IdeaLab – program wsparcia
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych oferujemy wykonania przedmiotu
zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym:
L.p.

Przedmiot

Kryterium

(1)

(2)

(3)

1

2

3

czynności powinny być wykonane przez
eksperta posiadającego tytuł naukowy co
najmniej magistra inżyniera i posiadającego
co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie
związane z ekspertyzami technologicznymi
(energetyka odnawialna)
stawka godzinowa brutto(zł) świadczonych
usług
podmiot posiada co najmniej 5 referencji
związanych z pracami badawczorozwojowymi, patentami oraz ekspertyzami
dotyczącymi energetyki odnawialnej

TAK/NIE

…..,… zł (brutto)

TAK/NIE

Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w ramach projektu „IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

1. Kryteria oceny wg. wzoru:
Kryteria oceny wg. wzoru:
Kryterium a
czynności powinny być wykonane przez eksperta posiadającego tytuł naukowy co najmniej magistra inżyniera i
posiadającego co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie związane z ekspertyzami technologicznymi (energetyka
odnawialna)

- 0 - 10 pkt.
Kryterium b
stawka godzinowa brutto(zł) świadczonych usług
- 0,01- 100,00 – 50 pkt.
- 100,01 – 149,00 – 45 pkt.
- pow. 149,01 - 15 pkt.
Kryterium c
podmiot posiada co najmniej 5 referencji związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, patentami
oraz ekspertyzami dotyczącymi energetyki odnawialnej ,
- 0 - 40 pkt.
Wzór oceny = Punktacja Kryterium a + Punktacja Kryterium b + Punktacja Kryterium c
Maksymalna ocena: 100 pkt.

2. Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń
akceptując wszystkie jego postanowienia,
 jesteśmy/ nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT.
3. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym na etapie realizacji:
………………………………………………………………………………………....
(imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

……………………………....
(pieczęć i podpis)

Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w ramach projektu „IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

