Toruń, dnia 21.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt.:
Wykorzystanie nowych kompetencji w tworzeniu własnego biznesu: modelowanie biznesowe? |
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 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 29.03.2018 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:
Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach
zespołów projektowych „Warsztaty biznesowe”. Ścieżka dot. zajęć z zakresu przedsiębiorczości w
oparciu o nowoczesne metody i techniki nauczania z wykorzystaniem innowacyjnej infrastruktury i
zaplecza biznesowego.

Cel szkolenia :
Uczestnik:
-

pozna i wdroży metodyki zarządzania projektami;

-

pozna sposoby budowania innowacyjnych produktów i wprowadzania ich na rynek;

-

pozna strategie implementowania nowych produktów na rynek

-

nauczy się budowania strategii komunikacyjnej

-

stworzy prototyp swojej pierwszej firmy

-

będzie potrafił wykazać przewagi konkurencyjne prototypów produktów;

-

nauczy się zarządzania zespołem;

-

zoptymalizuje pracę zespołową

-

stworzy własny model biznesowy z użyciem Business Model Canvas

-

zaprojektuje prezentację inwestorską.

-

nauczy się pracy w interdyscyplinarnym zespole

-

pogłębi wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwach;

-

nauczy się wykorzystywania wiedzy o otoczeniu gospodarczym na rzecz budowania
stabilnego przedsiębiorstwa;

-

potrafi podejmować strategiczne decyzje w oparciu o nabytą wiedzę.

Zakres tematów:
Warsztaty praktyczne będące kontynuacją tematów:
Business Development: Tworzenie i rozwój projektu e-biznesowego
Biz toolkit: Narzędzia, które rozwiną Twój projekt
Marketing intro: Marka i komunikacja projektu
Marketing outro: Sprzedaż usług i produktów w internecie
Show me the money: Sposoby finansowania projektów
Power of Pitch: 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 96h lekcyjnych (6 spotkań po 8 godzin/
grupę) *2 grupy. 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:
06.04.2018
06.04.2018
14.04.2018
14.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
11.05.2018
11.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
25.05.2018
25.05.2018

Grupa I
Grupa II
Grupa I
Grupa II
Grupa I
Grupa II
Grupa I
Grupa II
Grupa I
Grupa II
Grupa I
Grupa II

Grupa pierwsza liczy 15 osób
Grupa druga liczy 10 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 w sekretariacie Inkubatora Exea Smart Space, ul Włocławska 167,
budynek C, 1 piętro, 87-100 Toruń , wyłącznie w wersji papierowej
Opisując kopertę z ofertą: Wykorzystanie nowych kompetencji w tworzeniu własnego biznesu:
modelowanie biznesowe? | Start me up

Postanowienia końcowe
Ważność oferty:
Termin związania ofertą wynosi 60 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.

