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Ogłoszenie

Numer

2021-11341-51165

Id

51165

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.05.00-00-0011/18 - KPT ScaleUP

Tytuł

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPT ScaleUp/1/2021
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji 
indywidualnych w zakresie profesjonalnej komunikacji 
biznesowej dla firm z programu akceleracyjnego KPT ScaleUp,-

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 2 części

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy, wybranemu w wyniku przeprowadzonej 
procedury, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia  polegającego na powtórzeniu podobnych usług będzie 
zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie polegać na przeprowadzeniu dodatkowych-

  godzin konsultacji lub dodatkowego szkolenia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w 
pkt IV niniejszego zapytania. 
Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1.�Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.�W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w wyniku nagłego wycofania się uczestnika z programu 
akceleracyjnego, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, polegającego na 
zmniejszeniu ilości godzin konsultacji indywidualnych o maksymalnie 6 godzin w ramach danej części 
zamówienia,. W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie płatne za rzeczywiście zrealizowaną ilość godzin 
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konsultacji, zgodnie z cennikiem Wykonawcy, zawartym w ofercie Wykonawcy. 
Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-28
1. Zapytanie ofertowe nr KPT ScaleUp/1/2021
2. Załączniki nr 1-2 w wersji edytowalnej
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-28

Data ostatniej zmiany

2021-05-28

Termin składania ofert

2021-06-08 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
Podole 60
30-394 Kraków
NIP: 6751157834

Osoby do kontaktu

Karolina Piorun-Mazurek
tel.: +48 690875100
e-mail: kmazurek@kpt.krakow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
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Szkolenia i konsultacje w zakresie komunikacji - IV edycja

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

CZĘŚĆ I – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych w zakresie 
profesjonalnej komunikacji biznesowej dla firm z IV edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUp.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji 
indywidualnych w zakresie profesjonalnej komunikacji biznesowej dla firm (uczestników programu) 
z programu akceleracyjnego KPT ScaleUp. Szczegółowy przedmiot konsultacji i szkoleń zostanie 
ustalony po analizie potrzeb uczestników programu, a obejmować będzie jedno lub więcej 
zagadnień z obszaru: komunikacji sprzedażowej, prezentacji inwestorskiej, prezentacji sprzedażowej 
w warstwie treści, doboru odpowiednich słów i terminów, stylistyki, zbudowania odpowiedniej historii, 
użycia odpowiednich metafor.

Odbiorcami usługi będą firmy biorące udział w programie akceleracyjnym KPT ScaleUp. Zamawiający 
planuje, że w procesie akceleracji weźmie udział łącznie maksymalnie 19 firm (w podziale na dwie 
edycje).

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego. 

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Podgórze

Miejscowość

Kraków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje min. jedną 
osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, która: 

a)�w okresie 3 lat przed terminem składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, prowadziła minimum 3 szkolenia z pitchowania, każde ze szkoleń – 
minimum 2 dniowe, przeznaczone dla startupów technologicznych, w tym jedno prowadzone w 
języku angielskim; 

Przez „startup technologiczny” Zamawiający rozumie przedsiębiorstwo, które oferuje swój produkt w 
oparciu o nowe technologie oraz istnieje na rynku nie dłużej niż 5 lat.

b)�jako indywidualny konsultant pracowała nad komunikacją dla co najmniej 
5 startupów technologicznych w tym dla co najmniej 2 startupów technologicznych w języku 
angielskim, przy czym konsultowane materiały były także w języku angielskim. 

Przez indywidualne konsultacje rozumie się co najmniej 2 godzinną sesję indywidualną, tzw. 1 na 
1. Za konsultacje indywidualne nie będą uznawane grupowe sesje, w ramach których Wykonawca 
udzielał indywidualnego feedbacku poszczególnym zespołom.
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Przez „startup technologiczny” Zamawiający rozumie przedsiębiorstwo, które oferuje swój produkt w 
oparciu o nowe technologie oraz istnieje na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi minimum 1 osobę, 
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia oraz doświadczenia niezbędnego  do wykonania zamówienia.

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo 
ani kapitałowo:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)�uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)�pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie 
w treści formularza oferty. 

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży 
wraz z formularzem oferty (załącznik nr 1):
- wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt VII ppkt 2) zapytania 
ofertowego (załącznik nr 2), 
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisywania oferty lub 
załączników przez pełnomocnika.

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto oferty w zakresie części I – 70%.
Punkty przyznawane w ramach ww. kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = C min/C ob x 70 pkt 
gdzie:
C – wartość punktowa kryterium ceny 
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C ob – cena podana w badanej ofercie
Szczegóły w zapytaniu

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kompetencje osób realizujących zamówienie w zakresie części I – 30%.
Ocenie będzie podlegać udokumentowane doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 
w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w obszarze komunikacja/pitching dla startupów 
technologicznych.
Szczegóły w treści zapytania.
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Część: 2

Tytuł części 2

Szkolenia i konsultacje w zakresie komunikacji - V edycja

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

CZĘŚĆ II – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych w zakresie 
profesjonalnej komunikacji biznesowej dla firm z V edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUp.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji 
indywidualnych w zakresie profesjonalnej komunikacji biznesowej dla firm (uczestników programu) 
z programu akceleracyjnego KPT ScaleUp. Szczegółowy przedmiot konsultacji i szkoleń zostanie 
ustalony po analizie potrzeb uczestników programu, a obejmować będzie jedno lub więcej 
zagadnień z obszaru: komunikacji sprzedażowej, prezentacji inwestorskiej, prezentacji sprzedażowej 
w warstwie treści, doboru odpowiednich słów i terminów, stylistyki, zbudowania odpowiedniej historii, 
użycia odpowiednich metafor.

Odbiorcami usługi będą firmy biorące udział w programie akceleracyjnym KPT ScaleUp. Zamawiający 
planuje, że w procesie akceleracji weźmie udział łącznie maksymalnie 19 firm (w podziale na dwie 
edycje).

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.
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Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Podgórze

Miejscowość

Kraków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje min. jedną 
osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, która:

a) w okresie 3 lat przed terminem składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, prowadziła minimum 3 szkolenia z pitchowania, każde ze szkoleń – 
minimum 2 dniowe, przeznaczone dla startupów technologicznych, w tym jedno prowadzone w 
języku angielskim;

Przez „startup technologiczny” Zamawiający rozumie przedsiębiorstwo, które oferuje swój produkt w 
oparciu o nowe technologie oraz istnieje na rynku nie dłużej niż 5 lat.

b) jako indywidualny konsultant pracowała nad komunikacją dla co najmniej
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5 startupów technologicznych w tym dla co najmniej 2 startupów technologicznych w języku 
angielskim, przy czym konsultowane materiały były także w języku angielskim.

Przez indywidualne konsultacje rozumie się co najmniej 2 godzinną sesję indywidualną, tzw. 1 na 
1. Za konsultacje indywidualne nie będą uznawane grupowe sesje, w ramach których Wykonawca 
udzielał indywidualnego feedbacku poszczególnym zespołom.

Przez „startup technologiczny” Zamawiający rozumie przedsiębiorstwo, które oferuje swój produkt w 
oparciu o nowe technologie oraz istnieje na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi minimum 1 osobę, 
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo 
ani kapitałowo:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie 
w treści formularza oferty.
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Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży 
wraz z formularzem oferty (załącznik nr 1):
- wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt VII ppkt 2) zapytania 
ofertowego (załącznik nr 2),
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisywania oferty lub 
załączników przez pełnomocnika.

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto oferty w zakresie części II – 70%.
Punkty przyznawane w ramach ww. kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = C min/C ob x 70 pkt
gdzie:
C – wartość punktowa kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C ob – cena podana w badanej ofercie
Szczegóły w zapytaniu

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

Kompetencje osób realizujących zamówienie w zakresie części II – 30%.
Ocenie będzie podlegać udokumentowane doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 
w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w obszarze komunikacja/pitching dla startupów 
technologicznych.
Szczegóły w treści zapytania.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-28 - data opublikowania

-> 2021-06-08 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


