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Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania efektywności
działań w ramach projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego
Rozwoju Funduszu Regionalnego.
Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

 

Treść została opublikowana. 
UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików opublikowanego ogłoszenia.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. ZO.O.

Numer ogłoszenia

1067955

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o. o. przy ul. Podole 60 w Krakowie (30-394) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia  
27 listopada 2017 roku, godzina 12:00 - w Sekretariacie (III piętro). 
Oferta jest składana w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.  
Oferta winna być podpisania zgodnie z zasadą reprezentacji.  
Oferta należy złożyć w PLN. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

do dnia 27-11-2017

Edytuj

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/list/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/edit/1067955
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Cieśla - e-mail: jciesla@kpt.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690 875 100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu: 
1. Raport z audytu z roku 2017 zawierającego informację o wykonaniu, stopniu realizacji poszczególnych wskaźników produktu w projekcie i jego wpływu
na województwo małopolskie. Celem stworzonego dokumentu jest: 

a) analiza w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celu poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. 

b) Odpowiedź na pytania: 
• W jakim stopniu projekt przyniósł określone korzyści gospodarcze dla województwa małopolskiego? 
• Jak przyczynił się do zwiększenia eksportu przez podmioty gospodarcze 
z województwa małopolskiego? 
• Jak przebiega realizacja projektu? 
• Czy rezultaty odpowiadają zakładanemu celowi projektu tj: 

 promocji gospodarczej Małopolski poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP sektora gier oraz filmowego. 
• Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne? 
• Czy projekt realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność projektu? 
• Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów projektu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany, 
w tym zakresie powinny być wprowadzone? 
c) Analiza wskaźników produktu: 
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe, 
• Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, 
• Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym, 
• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności. 

2. Raport ewaluacyjny powinien zawierać: 
• Kryteria oceny i odpowiedzi na pytania badawcze, 
• Metodologie badawczą, 
• Opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji, 
• Opis wyników badania ewaluacyjnego, 
• Wnioski oraz rekomendacje. 
3. Zamawiający zastrzega, że wgląd w dokumentację projektową potrzebną do przygotowania raportu odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w
siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy 9:00-17:00 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raport ewaluacyjny w wersji papierowej 
(2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na pendrive. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty faktury za w/w dokument po odebraniu 
i akceptacji raportu z audytu na podstawie zaakceptowanego protokołu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

a) analiza w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celu poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. 

b) Odpowiedź na pytania: 
• W jakim stopniu projekt przyniósł określone korzyści gospodarcze dla województwa małopolskiego? 
• Jak przyczynił się do zwiększenia eksportu przez podmioty gospodarcze 
z województwa małopolskiego? 
• Jak przebiega realizacja projektu? 
• Czy rezultaty odpowiadają zakładanemu celowi projektu tj: 

 promocji gospodarczej Małopolski poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP sektora gier oraz filmowego. 
• Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne? 
• Czy projekt realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność projektu? 
• Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów projektu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany, 
w tym zakresie powinny być wprowadzone? 
c) Analiza wskaźników produktu: 
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe, 
• Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, 
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• Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym, 
• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności.

Przedmiot zamówienia

1. Raport z audytu z roku 2017 zawierającego informację o wykonaniu, stopniu realizacji poszczególnych wskaźników produktu w projekcie i jego wpływu
na województwo małopolskie.

Kod CPV

79419000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Przygotowanie raportu między 13 grudnia 2017, a 18 stycznia 2018 roku.

Załączniki

Załącznik 3 - wzór umowy
Załącznik 2 -wykaz usług
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IX. Kryterium oceny 
Ocenie będą podlegać kryteria wskazane w pkt VIII – 1 i VIII – 2. VII – 3 Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we
wszystkich kryteriach. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

1. Cena – 75 % 

Ocena ofert dokonana zostanie w następujący sposób: 
w zakresie kryterium „cena oferty” – zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: 

C min 
C = --------------------- x 75 pkt x 100 % 
C ob 

gdzie: 
C- wartość punktowa kryterium ceny  
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
C ob – cena podana w badanej ofercie 

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena brutto określona w Formularzu Oferty.  

2. Ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia – 10 %  
Wykonawca w formularzu ofert określi ilość osób skierowanych do wykonania zamówienia. 
1) Za skierowanie do wykonania zamówienia 2 osób Wykonawca otrzyma 5 pkt.  
2) Za skierowanie do wykonania zamówienia 3 osób Wykonawca otrzyma 10 pkt.  

3. Doświadczenie jednej z osób skierowanych do realizacji zamówienia 15 %  

Doświadczenie oceniane będzie pod kątem przeprowadzonych w ostatnich pięciu latach od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, przez
tę osobę badań efektywności działań 
w ramach projektu lub badań ewaluacyjnych projektu. Zamawiający za każdą usługę polegającą na badaniu efektywności działań w ramach projektu lub
badań ewaluacyjnych projektu, o wartości usługi co najmniej 3 000,00 zł brutto wykonaną przez tę osobę przyzna 3 pkt.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadawania punktów za maksymalnie 5 wykonanych usług. 

W celu uzyskania punktów w tym kryterium wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz usług osoby skierowanej do realizacji zamówienia zgodnie z
załącznikiem nr 2 wraz 
z oświadczeniem tej osoby, iż usługi zostały wykonane w sposób należyty. Brak oświadczenia spowoduje nie przyznanie punktów w tym kryterium. W
przypadku braku oświadczenia lub jego nieprawidłowej treści Zamawiający nie będzie wezwał wykonawcy do przedłożenia prawidłowego oświadczania.
(Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie uzupełnienia ofert).  

Końcowa ocena ofert: 

S = C + IO +DO  
gdzie: 
S - Suma Punktów 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/420369
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/420368
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/420367
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/420366
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C- wartość punktowa kryterium ceny  
IO- wartość punktowa kryterium ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia  
DO- doświadczenie jednej z osób skierowanych do realizacji zmówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. ZO.O.

Adres

Podole 60

30-394 Kraków
małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+4812640-19-

Fax

+481264019

NIP

6751157834

Tytuł projektu

Kreatywna Małopolska

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0126/16-00

Liczba wyświetleń: 2

 Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27

 

Regulamin

O Bazie Konkurencyjności

Polityka prywatności

Dostępna strona

Jak znaleźć ogłoszenie

Jak dodać ogłoszenie

Kontakt

Mapa strony

FAQ

http://www.mr.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/rules
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/about
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/policy
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/site
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/user_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/web_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/contact
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/sitemap
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/info/FAQ

