
 

 

 

 
 

 

  

 

1 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. 
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Kraków, 2 sierpnia 2018 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01 / 08 / 2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie organizacji i 

przeprowadzenia warsztatów tematycznych pt.: „Show Your Idea In Action”  w ramach Warsztatów 

Przedsiębiorczości organizowanych dla Zespołów Interdyscyplinarnych Smart – Lab, realizujących 

projekt „e-Pionier” w tym : opracowanie materiałów (w porozumieniu z Zamawiającym), prezentacja 

połączona ze szkoleniem oraz przygotowanie i poprowadzenie warsztatów: 

• dla maksymalnie 40 uczestników  

• w dwóch lokalizacjach (miejsce warsztatów zostanie ustalone z Wykonawcą na etapie 

podpisania umowy) 

• łącznie 32 godziny – 2 dni warsztatowe po 8 godzin w każdej lokalizacji (2 x 16 h) 

zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 01 / 08 / 2018. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś 

priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

 

Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” 

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł 

Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł 

Nr umowy z NCBiR: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Smart – Lab Sp. z o.o. 
ul. Zamknięta 10,  

30-554 Kraków 

KRS 0000675698 

NIP: 9442254920 

REGON: 367148511 
 

II. KOD ZAMÓWIENIA CPV 

 

1. 80590000-6 – usługi seminaryjne 

2. 80500000-9 – usługi szkoleniowe 

3. 79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez 

4. 79950000-8 – usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 

5. 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
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6. 85320000-8 – usługi społeczne 

 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

WARSZTATY : „ Show Your Idea In Action ” dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych 

w projekcie „ e-Pionier” w ramach Warsztatów Przedsiębiorczości Smart-Lab. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej 

usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów 

tematycznych pt.: „Show Your Idea In Action”  w ramach 

Warsztatów Przedsiębiorczości organizowanych dla 

Zespołów Interdyscyplinarnych Smart – Lab, realizujących 

projekt „e-Pionier” w tym : opracowanie materiałów (w 

porozumieniu z Zamawiającym), prezentacja połączona 

ze szkoleniem oraz przygotowanie i poprowadzenie 

warsztatów: 

• dla maksymalnie 40 uczestników  

• w dwóch lokalizacjach (miejsce warsztatów zostanie 

ustalone z Wykonawcą na etapie podpisania umowy) 

• łącznie 32 godziny – 2 dni warsztatowe po 8 godzin 

w każdej lokalizacji (2 x 16 h) 

 

WARSZTATY 

 

ILOŚĆ OSÓB / uczestników 

warsztatów/ 
do 40 osób 

LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
Łącznie - minimum 32 h dydaktycznie 

LICZBA DNI   Łącznie 4 dni – 32 h 

TEMATYKA 

WARSZTATÓW 

Prowadzenie prezentacji dla inwestorów: 

 

• Komunikacja biznesowa 

• Kultura biznesowa UE i USA 

• Prezentacja projektu ( m.in. Elevator Pitch) 

• Business Model Canvas 

• Networking, czyli tworzenie sieci kontaktów 

• Ochrona Twojej własności przemysłowej 

• Strategie marketingowe, marketing globalny 
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• Dobre praktyki – współpraca: nauka - biznes  

TERMIN WARSZTATÓW 
Cykl warsztatów będących przedmiotem zamówienia powinien 
odbyć się do końca grudnia 2018r. 

MIEJSCE WARSZTATÓW 
Dwie lokalizacje - lista miast zostanie ustalona z Wykonawcą na 
etapie podpisania umowy o współpracy 

METODY DYDAKTYCZNE  
• wykład,  
• prezentacja, 
• ćwiczenia 

SALA KONFERENCYJNA / 

WYKŁADOWA 

Sala konferencyjna wyposażona w klimatyzację, światło 
elektryczne lub/i dzienne, bez filarów, wyposażone, w: 

•  miejsca siedzące dla wszystkich uczestników konferencji 

z układem miejsc szkolnym lub kinowym  

•  dostęp do bezprzewodowego Internetu; 

•  flipchart, papier do flipcharta, komplet markerów; 

•  sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny); 

•  laptop; 

USŁUGA GASTRONOMICZNA 

- CATERING 

Wykonawca zapewni usługę gastronomiczną podczas 

warsztatów: 
• ciągły bufet kawowy dostępny w trakcie trwania 

warsztatów 

• ciepły posiłek/lunch po zakończeniu warsztatów (np. 

pizza, grill lub inny posiłek zgodny z oczekiwaniami 

Zamawiającego i formułą wydarzenia) 

 

Na oryginale pieczęć i podpis 

Jacek Mirecki 

Prezes Zarządu 

Smart – Lab Sp. z o.o. 


