
  
  

 

 

Katowice, 23.01.2019 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2019 r.  

na realizację usług specjalistycznych w ramach stanowiska: 

Broker Technologii 

 

 

I. Zamawiający 

SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

KRS: 0000528989 

NIP: 9542751204 

REGON: 360000248 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający planuje złożyć wniosek konkursowy w ramach programu pod nazwą 

„Inkubator Innowacyjności 2.0” ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. 

3. W przypadku uzyskania dofinansowania przedmiot zamówienia będzie współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach 

projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja 

wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. realizowanego w 

ramach  Programu  Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) zgodnie z 

komunikatem MNiSW. 

 4. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w 

Wytycznych  w  zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  

Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  

na  lata  2014-2020  oraz Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  

Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 



  
  

 

 

podania przyczyny. 

 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych w ramach stanowiska pn. Broker 

Technologii. 

 

Opis stanowiska: 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

 nadzór nad realizacją prac przedwdrożeniowych we współpracy ze środowiskiem naukowym  oraz 

przedsiębiorcami 

 poszukiwanie zespołów naukowych oraz badawczych, których zainteresowania skierowane są na 

komercjalizację wiedzy i technologii  

 poszukiwanie podmiotów wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

know-how związanego z tymi wynikami; 

 poszukiwanie podmiotów do realizacji badań zleconych, realizacji wspólnych przedsięwzięć; 

 poszukiwanie inwestorów oraz wsparcie Zleceniodawcy w zakładaniu spółek typu spin-off; 

 wsparcie Zleceniodawcy przy organizacji spotkań przedsiębiorców z naukowcami; 

 pośrednictwo w sprzedaży licencji;  

 pośrednictwo w realizacji badań zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz inne ustalone 

w drodze współpracy; 

 wykazywaniu własnej inicjatywy zgodnej ze świadczeniem usługi i w związku  

z pełnieniem funkcji brokera technologii. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe magisterskie, 

 Znajomość przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów prawa własności 

przemysłowej, 

 Znajomość zasad funkcjonowania centrów transferu technologii oraz spółek celowych, 

 Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących komercjalizacji, transferu technologii, spółek 

spin-off, innowacyjności w Polsce oraz inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie wsparcia 

kapitałowego przedsiębiorstw, 

 Znajomość zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki, w tym znajomość 

prawa handlowego w stopniu umożliwiającym sprawne prowadzenie procesów komercjalizacji, 



  
  

 

 

 Umiejętność oceny przedsięwzięć związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 

 Dobra znajomość języka angielskiego, 

 Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, 

 Praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakiet MS Office, 

przeglądarkami internetowymi oraz pocztą elektroniczną, 

 Zdolności analityczne oraz organizacyjne, 

 Inicjatywa, kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

 Łatwość nawiązywania kontaktów, 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

 

Kandydatom oferujemy: 

 Okres zatrudnienia: 02.2019 r. - 03.2020 r. 

 Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu lub kontrakt na realizację usługi (w oparciu o własną 

działalność gospodarczą) 

 Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, 

 Pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole. 

 

IV. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

1) Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie oferty zawierającej: 

 CV 

 Dokumentów potwierdzających kompetencje w zakresie własności intelektualnej* (w formie 

skanów dokumentów*)  

 Wskazanie oferty cenowej zawierającej stawkę miesięczną z tytułu realizowanej usługi  

3) Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl najpóźniej do dnia  

31.01.2019 r. godzina 15:00 

4) Szczegółowych informacji nt. Zapytania udziela: Marta Bulanda (e-mail: m.bulanda@us.edu.pl ) 

5) Jednocześnie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

V. Kryterium oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

kryteriów wg poniższego przydziału punktów: 

Kryterium nr 1 

Cena – maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.  



  
  

 

 

Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać 

wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne itp. tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena 

oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne 

ponoszone przez Zamawiającego. 

Ocenie podlegać będzie cena netto ofert. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma 

maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana 

wg następującego wzoru:  

 

                   Najniższa oferowana cena netto  

            C = ------------------------------------------------------   • 80 

                   Cena netto w rozpatrywanej ofercie 

 

Kryterium nr 2 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji usługi 

 

Ocenie podlegać będzie potencjał i doświadczenie zawodowe Wykonawcy do realizacji 

przedmiotowej usługi specjalistycznej. Punktacja zostanie przyznana, jeżeli Wykonawca posiada 

doświadczenie zbieżnych tematycznie z zakresem usługi. Na potrzeby udokumentowania spełnienia 

kryterium Wykonawca winien załączyć do oferty informację potwierdzającą kwalifikacje i 

doświadczenie. 

Punktacja wygląda następująco: 

a) 20 punktów kryterium zostanie spełnione jeśli Wykonawca posiada: 

 wykształcenie wyższe magisterskie 

 minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami  

 ważny certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny (np.: IPMA, 

CPM, PMI, PMP 

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

VI. Wybór Oferenta 

Zamówienie  zostanie  udzielone  Oferentowi,  który  złoży  ofertę  uzyskującą  najwyższą  liczbę 

punktów spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie V z 

zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.  

Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 

 


