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OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERA – INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 
oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla 
nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów  
 
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (zwany dalej Partnerem wiodącym) 
działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1431, zwana dalej Ustawą wdrożeniową), ogłasza otwarty konkurs na partnerów 
spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 
działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy 
startowe dla nowych pomysłów (dalej jako programu). 
  

§ 1 
Cel partnerstwa oraz ogólne założenia 

1. Celem partnerstwa jest realizacja Projektu stanowiącego kompleksowy program wsparcia, 
który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu 
innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw.  

2. W ramach projektu zapewnione jest  indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów 
utworzonych na bazie pomysłu, które przeszły pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane 
do wsparcia w ramach projektu. Wsparcie to  obejmuje usługi niezbędne do 
przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym testowanie i 
weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego 
modelu biznesowego. 

3. W ramach projektu prowadzone są działania w ramach następujących obszarów: 
1) organizacja wydarzeń dla osób mających pomysł na biznes lub posiadających 

przedsiębiorstwo typy startup; 
2) organizacja szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw typu startup; 
3) organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej gdzie grupą docelową będą osoby 

chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwa typu startup; 
4) zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez 

inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu; 
5) organizacja warsztatów z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania 

prezentacji na sesje pitchingowe; 
6) usługi mentoringu; 
7) obsługa księgowa; 
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8) obsługa prawna; 
9) doradztwo podatkowe;  
10) podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji 

korporacyjnej; 
11) świadczenie usług specjalistycznych dla przedsiębiorstw typu startup; 

4. W ramach projektu zakłada się, iż wspartych zostanie około 220  startupów. 
5. Realizacja projektu angażuje biznesowe i społeczne partnerstwo podmiotów. 
6. Zakres tematyczny projektu:  

1) Organizacja programu inkubacji dla przedsiębiorstw typu startup.  
2) Przeprowadzenie naboru i ocena innowacyjnych pomysłów biznesowych.  
3) Indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych 

przedsiębiorstw typu startup.  
4) Działania informacyjno-promocyjne, mające na celu dotarcie do jak największej liczby 

pomysłodawców.  
5) Rekomendacja przedsiębiorstw typu startup do wsparcia finansowego w ramach 

Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.  
6) Monitorowanie rezultatów projektu.  

7.  Projekt jest realizowany od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. 
8. Partner wiodący realizuje Projekt z udziałem partnerów wnoszących do Projektu zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe, które  podpisały umowę.  
9. Partner wiodący pełni rolę Lidera Projektu (Animatora platformy startowej). 
10. Zakres i zasady współpracy partnera z Partnerem wiodącym oraz innymi partnerami 

projektu określa umowa partnerska. 
11. Niniejszy nabór zakłada wyłonienie następującego uczestnika  platformy: „IOB”  (Instytucja 

Otoczenia Biznesu) - podmiot, bez względu na formę prawną, który prowadzi działalność 
służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Działalność 
instytucji otoczenia biznesu polega w szczególności na: doradztwie i szkoleniach, w tym w 
ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych; pomocy w transferze i komercjalizacji nowych 
technologii w ramach centrów transferu technologii; pomocy w tworzeniu nowych 
przedsiębiorców w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych w ramach 
preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości; pomocy dla nowo 
powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów 
technologicznych i centrów technologicznych; tworzeniu skupisk przedsiębiorców w 
ramach parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów 

12. Partner wiodący zakłada wyłonienie jednego partnera, o którym mowa w ust. 11. 
13. Specjalizacja branżowa platformy zgodna z zakresem Regionalnych inteligentnych 

specjalizacji wpisujących się w obszary:  
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1) „Żywność i produkty rolno-spożywcze” 
2) „Ekologia” 
3) „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)” 

 
§ 2 

 Wymagania wobec Partnera 
1. Partner powinien również spełniać warunki udziału w projekcie partnerskim w ramach 

Programu, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
1) Partner nie może być podmiotem wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia w 

ramach poddziałania 1.1.1 POPW na podstawie przesłanek określonych w: 
a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

d) art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości; 

e) art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;. 

f) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji 
Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną 
z prawem oraz rynkiem wewnętrznym; 

2) Partner nie może być podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającą niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 
Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 

2. Partner powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. Partner nie jest partnerem w ramach innej platformy startowej.  
4. Partner zapoznał się i akceptuje warunki zawarte w Regulaminie Konkursu nr 1/2018 w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz pozostałej dokumentacji 
konkursowej. 

5. Partner powinien posiadać potencjał osobowy, techniczno-organizacyjny oraz finansowy, 
który może wnieść do projektu. 
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6. Partner powinien posiadać płynność finansową oraz zapewnić środki finansowe 
pozwalające na terminową realizację projektu – wydatki rozliczane będą na podstawie 
refundacji. 

7. Partner powinien posiadać status IOB, o którym mowa w § 2 ust. 11. 
 

§ 3 
Podstawowy zakres zadań Partnera 

1. Aktywny udział w naborze innowacyjnych pomysłów. 
2. Aktywny udział w budowaniu ekosystemu wspierającego innowacyjne przedsiębiorstwa 

typu startup. 
3. Zapewnienie świadczenia na rzecz inkubowanych przedsiębiorstw usługi księgowej.   
4. Zapewnienie promocji Projektu na stronie internetowej Partnera. 
5. Zapewnienie Managera Inkubacji (maksymalnie 2 osoby) dla inkubowanych startupów – 

Wymagane wykazanie przez managera doświadczenia w bezpośredniej pracy z minimum 
10-cioma przedsiębiorstwami typu startup związanej z tworzeniem modelu biznesowego, 
rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania. Wymagane złożenie CV. 

6. Zapewnienie eksperta z branży IT/ICT, który aktywnie będzie uczestniczył w procesie oceny 
wniosków, posiadającego:  
1) wykształcenie wyższe 
2) doświadczenie zawodowe w pracy w branży IT/ICT- udokumentowane co najmniej 4 

lata pracy branży IT/ICT 
3) korzysta w pełni z praw publicznych  
4) pełną zdolność do czynności prawnych  
5) nie został prawomocnie skazany wyrokiem z przestępstwo umyślne luz za umyślne 

przestępstwo skarbowe 
7. Zapewnienie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.  

 
§ 4 

 Kryteria oceny ofert 
1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem 

Prezesa Zarządu Partnera Wiodącego. 
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu otwarcia ofert. 
3. Komisja Konkursowa oceni ofertę pod względem formalnym i merytorycznym. 
4. Oferty które nie spełnią warunków formalnych określonych w § 2 oraz w § 3 ust. 5 i 6 

podlegają odrzuceniu. Ocena spełnienia tych przesłanek odbywać się będzie na podstawie 
oświadczeń kandydata na partnera i załączonych dokumentów. 

5. Ocena merytoryczna zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria oceny: 
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1) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze:  
przez „projekty o podobnym charakterze” rozumie się projekty polegające na 
świadczeniu usług inkubacji/akceleracji dla przedsiębiorstw typu startup.  
Jeden projekt należy rozumieć jako indywidualny program inkubacji/akceleracji 
realizowany przez jednostkowe przedsiębiorstwo typu startup.  
Za usługi inkubacji/akceleracji nie uznaje się usług: 
- świadczenia usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw, 
- pozyskiwania dofinansowania unijnego, 
- wynajmu powierzchni biurowej, 
- organizacji wydarzeń i konferencji, 
- prowadzenia szkoleń niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem biznesu.  

Wykazana w ofercie liczba projektów o 
podobnym charakterze, w których 
Kandydat na Partnera brał udział 

Liczba pkt 

0-4 0 
5-8 1 

9 i więcej 3 
 

2) Dysponowanie potencjałem osobowym – manager inkubacji posiadający doświadczenie 
w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma przedsiębiorstwami typu startup związanej 
z tworzeniem modelu biznesowego, rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania. 
W przypadku złożenia kandydatur dwóch lub więcej liczby managerów ocenie będzie 
podlegał manager z większym doświadczeniem.  

 
Udokumentowanie doświadczenia w 

bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma 
przedsiębiorstwami typu startup 
związanej z tworzeniem modelu 

biznesowego, rozwojem produktu, 
poszukiwaniem finansowania 

Liczba 
pkt 

Wykazanie współpracy z co 
najmniej 10 

1 

 Wykazanie współpracy z 11-20 2 

Wykazanie współpracy z 21 i 
więcej 

3 

 
 

3) Dysponowanie potencjałem osobowym – ekspert z branży IT/ICT posiadający 
doświadczenie w branży IT/ICT 
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udokumentowanie doświadczenie 
zawodowe w branży IT/ICT 

Liczba pkt 

co najmniej 4 lata 1 
5-8 2 
9 i więcej 3 

6. Komisja Konkursowa na etapie oceny merytorycznej może zwrócić się do danego 
podmiotu o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do dokonania oceny 
spełnienia kryteriów wyboru. 

7. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, w którym zostanie zawarta 
informacja o wyborze Partnera. 

8. Partner wiodący zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednej zwycięskiej oferty w 
ramach niniejszego Konkursu w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych 
warunków funkcjonowania ekosystemu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno oferty 
z najwyższą ilością punktów. 

9. Informacja o podmiotach, które zostaną wybrane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 
zostanie opublikowana na stronie internetowej Partnera wiodącego 
http://ppnt.pulawy.pl/. 

10. Z wybranym Podmiotem zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie 
współpracy przy realizacji projektu. 

 
§ 5 

Termin składania ofert oraz sposób ich przygotowania 
1. Oferty należy składać do dnia 07.01.2020 r. do godz. 15.00 na adres: Puławski Park 

Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy. 
2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w konkursie na wybór 

partnera - IOB”. 
3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
czytelną techniką; 

2) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z zapisem 
w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

4. Oferty dostarczone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną zwrócone nadawcy bez ich 
otwierania. 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. 
6. Termin związania ofertami wynosi 30 dni, do momentu podpisania umowy o partnerstwie. 
7. Każdy z potencjalnych partnerów może złożyć nie więcej niż jedną ofertę. 
8. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
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9. Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty: 
1) aktualny odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają rejestracji, potwierdzającego formę organizacyjno-prawną podmiotu, 
zgodność obszaru działania podmiotu z celami partnerstwa oraz wskazującego osoby 
uprawnione do reprezentacji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) pełnomocnictwo, gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika załączonych 
dokumentów; 

3) CV kandydatów na managerów inkubacji; 
10. Oferta wraz z załącznikami w oryginale musi być podpisana przez osobę/y upoważnione 

do reprezentacji podmiotu, a dokumenty składane jako kopie oryginałów potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez w/w osoby. 

11. W przypadku nieprzedłożenia z ofertą wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub 
przedłożenia dokumentów lub oświadczeń zawierających błędy oferta zostanie odrzucona 
z przyczyn formalnych. 

 
§ 6 

Zawarcie umowy partnerskiej 
1. Z wybranymi Partnerami Partner wiodący przeprowadzi negocjacje, dotyczące 

doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy wszystkich 
członków partnerstwa, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii 
niezbędnych do zawarcia umowy o partnerstwie. 

2. Podpisanie umowy o partnerstwie nastąpi z podmiotem: 
1) którego oferta została najwyżej oceniona  
2) który zgodziły się na wspólnie ustalone warunki partnerstwa, 
3) który zostały zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie art. 33 ust. 

3a. 
§ 7  

Postanowienia końcowe 
1. Partner wiodący zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części warunków niniejszego 

Konkursu, w tym do jego unieważnienia bez wyboru Partnera, w każdej chwili. Informacja 
o zmianie warunków lub unieważnieniu konkursu, zostanie podana do publicznej 
wiadomości. 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO w 
związku z pozyskiwaniem od aplikującego podmiotu danych osobowych podaje się 
następujące informacje: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Puławski Park Naukowo-

Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych w możecie się Państwo skontaktować poprzez 

wysłanie wiadomości na adres e mail: rodo271169@gmail.com. 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

celu związanym z prowadzeniem postępowania mające go na celu dokonanie wyboru 
Partnera i wspólnej realizacji projektu pn. „Platformy Startowe Wschodni Akcelerator 
Biznesu”, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem 
operacyjnym (wybór Partnera dokonany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia roszczeń 
przysługujących Administratorowi. 

4) Przysługuje Państwu prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, 
c) uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechowywania danych 
osobowych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż 
przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 
ust 1 lit. f RODO, 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące dla 
Administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i 
kurierskie oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu 
uwzględniając jego okres trwałości, nie krócej niż przez okres 10 lat od daty 
wygaśnięcia umowy, a na wypadek zawarcia umowy dalej przez okres trwania umowy 
i dalej aż do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zakończenia 
postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres trwania obowiązku 
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przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami 
podatkowymi. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 
udziału w postępowaniu. 

8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany. 

3. Załącznik do niniejszego konkursu stanowi Formularz ofertowy do konkursu na partnerów 
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
– oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe 
dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. 


