Toruń, dnia 08.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt.:
Przeprowadzenie szkolenia pt.:
Od czego zacząć rozwijanie własnego biznesu? | HOW TO START
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 osobiście, wyłącznie 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 15.03.2018 o godzinie 12:00

Zamawiający:
TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Tytuł projektu: Kopernikańska Akademia Biznesu

Opis przedmiotu zamówienia:
Obszar w którym realizowany będzie projekt dotyczy podniesienia kompetencji w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Na warsztatach rozwijane będą kompetencje
komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne oraz kompetencje
informatyczne, w tym związane z wyszukiwaniem informacji.

Cel szkolenia :

Uczestnicy poznają i nauczą się korzystać z narzędzi biznesowych wdrażanych w innowacyjnych
przedsiębiorstwach. Dzięki temu uczestnicy dowiedzą się jak przejść od pomysłu do realizacji
konkretnej biznesowej propozycji produktu bądź usługi przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi tj.
rozwijania przedsiębiorstwa wg. Metodologii lean startup i customer development.
Zakres tematów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tworzenie i rozwój projektu e-biznesowego
Narzędzia, które rozwiną Twój projekt
Marka i komunikacja projektu
Sprzedaż usług i produktów w Internecie
Sposoby finansowania projektów
Jak skutecznie prezentować projekt

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowi 25 studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunku
ZARZĄDZANIE oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.
Wymiar czasowy zrealizowania tematów:
W terminach podanych przez zamawiającego w wymiarze 12h lekcyjnych ( 90 minut=2h lekcyjne )

Wymagane doświadczenie Wykonawcy:
Minimalne doświadczenie pracodawcy prowadzącego warsztat to 2 lata w dziedzinie, w której
prowadzone są zajęcia.
Doświadczenie w prowadzeniu Przedsiębiorstwa akademickiego w postaci spółki spin off lub spin out.
Przynajmniej 2 letnie doświadczenie w inkubowaniu lub akcelerowaniu młodych przedsiębiorstw.

Termin i miejsce wykonania usługi:
Zajęcia odbywać się będą na przełomie miesiąca marzec/kwiecień 2018. Dokładne daty zostaną
ustalone najpóźniej do 16.03.2018
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 w sekretariacie Inkubatora Exea Smart Space, ul Włocławska 167,
budynek C, 1 piętro, 87-100 Toruń , wyłącznie w wersji papierowej
Opisując kopertę z ofertą: HOW TO START w ramach projektu „ Kopernikańska Akademia Biznesu”
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
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 za wykonanie zamówienia.
4. Rozeznanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurenci, efektywności,
jawności i przejrzystości.

