
  

Toruń, dnia 25.05.2018 

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: 

Przeprowadzenie szkolenia pt.: 

Warsztaty – Project Management | Start me up 
 

Zamówienie jest realizowane w oparciu o rozeznanie cen rynkowych. 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

funduszu Społecznego- Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oferty cenowe zawierające całkowitą cenę netto i brutto prosimy składać drogą mailową 

anna.grabowska@exea.pl lub w wersji papierowej na adres: TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. 

Exea smart Space, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 

Termin składania ofert upływa 01.06.2018 o godzinie 12:00 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Na zrealizowanie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Kopernikańska Akademia Biznesu” 

 

Zamawiający:  

TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. 

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń  

Tytuł projektu: Kopernikańska Akademia Biznesu  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Efektem kształcenia powinny być umiejętności i kompetencje w zakresie zrozumienia wpływu 

organizacji firmy na zarządzanie projektami, rozróżnienia projektów, procesów i zadań, różnorodności 

metodyk i standardów obecnych w zarządzaniu projektami oraz elementów zarządzania projektami. 

 

Cel warsztatów : 

Po zakończeniu warsztatów uczestnik wie, jak należy przygotować projekt wdrożenia usługi i/lub 

produktu, w szczególności: 

- pozna i zrozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami. 
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- zrozumie wpływ zarządzania interesariuszami na projekt oraz pozna podstawowe techniki 

identyfikacji i analizy interesariuszy.  

- pozna i zrozumie fundamentalne uwarunkowania stosowania wybranych technik i narzędzi 

zarządzania projektami. 

- pozna i zrozumie w stopniu podstawowym zasady zarządzania ryzykiem w projektach. 

- Będzie posiadał wiedzę dotyczącą różnorodnych form komunikacji interpersonalnej 

- pozna i zrozumie w stopniu podstawowym stosowane metody monitorowania i kontrolowania 

realizacji projektu. 

- pozna i zrozumie w stopniu podstawowym metody dzielenia się wiedzą. 

 

Słuchacz potrafi: 

- Potrafi dostosować metodykę projektu i rolę kierownika projektu do strategii, poziomu 
dojrzałości i organizacji jednostki oraz otoczenia projektu. 

- Potrafi sporządzić mapę interesariuszy  

- Potrafi stworzyć kartę projektu, ustalić: zakres projektu, strukturę podziału produktów, listy 
aktywności, diagram sieciowy, estymaty wymaganych zasobów, czasu i kosztu, ścieżkę 
krytyczną, harmonogram i budżet. 

- Potrafi diagnozować i wstępnie oceniać ryzyka. 

- Potrafi komunikatywnie formułować i przekazywać swoje myśli, opinie i wszelkie informacje 
oraz skutecznie komunikować się w organizacji. 

- Posiada umiejętność skutecznego zarządzania w sytuacjach konfliktowych  poprzez 
przyjmowanie adekwatnych zachowań.    

- Potrafi właściwie dobrać informacje dla pomiaru wyników oraz  innych wskaźników w planie 
zarządzania projektem. 

- Potrafi organizować i realizować proces dzielenia się wiedzą. 

 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową projektu stanowią 2 grupy 25 studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunku 

ZARZĄDZANIE oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. 

Wymiar czasowy zrealizowania tematów: 

W terminach podanych przez zamawiającego w wymiarze 2 edycji po 16h zegarowych (2 spotkania po 

8 godzin) dla każdej z grup 25 studentów. 

Wykonawca w ramach realizacji warsztatów zapewni: 

- komplet materiałów warsztatowych dla każdego z uczestników warsztatów 



  

 

 Doświadczenie wykonawcy: 

- zespół posiada w swoim składzie osoby/osobę, które przeprowadziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

liczne szkolenia oraz wykłady w obszarze psychologia marketingu, copywriting, doradztwo biznesowe 

- zespół który podchodzi do zapytania posiada w swoim składzie osoby/osobę które mają 8letnie  

doświadczenie we współpracy na linii nauka biznes, 

- zespół który podchodzi do zapytania posiada w swoim składzie osoby/osobę które mają wieloletnie 

doświadczenie we współpracy ze środowiskiem start-upowym (doradztwo, AIP, szkolenia młodych) 

- przynajmniej 2 letnie doświadczenie w inkubowaniu lub akcelerowaniu młodych przedsiębiorstw 

(AIP, szkolenia, wykłady ogólnouniwersyteckie, Campus StartUP) 

 

Planowany termin i miejsce wykonania usługi: 

Edycja I  

05.06.2018 (8h) Grupa 25 osób 

08.06.2018 (8h) Grupa 25 osób 

 

Edycja II  

03.06.2019 (8h) Grupa 25 osób 

04.06.2019 (8h) Grupa 25 osób 

 

Miejsce wykonywania usługi: Inkubator Exea Smart Space, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Anna Grabowska 

e-mail: anna.grabowska@exea.pl 

 

 

Termin złożenia oferty:  

Oferty cenowe prosimy składać drogą mailową anna.grabowska@exea.pl lub w sekretariacie Inkubatora 

Exea Smart Space, ul Włocławska 167, budynek C, 1 piętro, 87-100 Toruń w wersji papierowej opisując 

kopertę z ofertą / tytuł maila: Warsztaty – Project Management | Start me up. 
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Postanowienia końcowe 

Ważność oferty: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

 

 

Inne informacje: 

1. Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Inkubatora Exea Smart Space 

(www.smartspace.io) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia bez podawania 

przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości negocjacji ceny oraz zmiany terminu 

wykonania. 

 


