
 

 

Katowice, 16.09.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru  

Operatora dla obsługi mentoringu w ramach Programu „Climate Accelerator” 

 

1. Zamawiający:  

SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w ul. Bankowa 12/147, 40-007 Katowice 

KRS: 0000528989 

NIP: 9542751204 

REGON: 360000248 

 

2. Ogólne uwarunkowania wsparcia mentorów w realizację Programu akceleracji: 

 Niniejsze zapytanie będzie realizowane w ramach projektu „2020 Accelerator 

Poland” którego Wykonawcą jest spółka SPIN-US sp. z o.o., będąca partnerem 

EIT-Climate-KIC, w oparciu o Specific Grant Agreement 2020.  Szczegóły 

projektu opisano na stronie projektu: https://climateaccelerator.pl 

 W realizację Programu akceleracji zaangażowanych zostanie 15 mentorów; 

wybrani mentorzy muszą posiadać ekspercką wiedzę i doświadczenie w obszarze 

biznesowym lub branżowym 

 Preferowane sylwetki mentorów, profile osób najlepiej pasujących do realizacji 

Programu Akceleracji są wskazane przez Zamawiającego w części dotyczącej 

specyfikacji przedmiotu zamówienia 

 Sesje mentorskie to unikalna część programu akceleracji, współpraca z mentorami 

to dopełnienie pracy startupów z innymi ekspertami (trenerami, coachami) 

zaangażowanymi w realizację Programu akceleracji 

 Sesje mentorskie są wkomponowane w harmonogram programu, sesje mentorskie 

realizowane będą w trakcie wyznaczonych wcześniej dni, w modelu: jeden dzień 

mentoringu dla każdego z dwóch etapów (tzw. sprintów) Programu akceleracji 

 Sesje mentorskie odbywają się w modelu zdalnym, z wykorzystaniem 

dedykowanego narzędzia pracy zdalnej, zważając przede wszystkim na wygodę 

i bezpieczeństwo mentorów oraz uczestników 

 Startupy mają możliwość zapisów na część sesji mentoringowych, nie oznacza to 

jednak, że spotkają się ze wszystkimi mentorami, których wpiszą na listę 

określającą preferencje - szacuje się, że w ramach każdego z dwóch dni 

mentoringu, startup otrzyma możliwość odbycia sesji z 3-4 mentorami 

 Mentorzy mają możliwość określenia preferencji w zakresie doboru startupów, 

nie oznacza to jednak, że mentor będzie pracował wyłącznie ze startupami, którzy 

znaleźli się na tej liście - uwzględniony zostanie również element preferencji 



 

 

startupu, oraz aspekt związany z intuicją / przekonaniem zespołu programowego 

i coachów w zakresie dobrania odpowiedniej konfiguracji startup-mentor 

 Mentorzy otrzymują wynagrodzenie za zaangażowany czas i dostarczone 

wsparcie; każdy z nich zostaje zaangażowany na 2 dni (około 4-5h pracy); 

 

3. Przedmiot zapytania ofertowego: 

 Wykonawca zapewni wsparcie mentorów niezbędne dla realizacji Programu 

Akceleracji w zgodzie z poniższą specyfikacją: 

o Ilość dni mentoringu: 2 dni  

o Łączna liczba mentorów: 15 dla każdego dnia mentoringu 

o Łączny czas zaangażowania mentora w ramach jednego dnia mentoringu: 

4-5h 

o Liczba sesji wyświadczona przez mentora w ramach jednego dnia 

mentoringu: od 3 do 4 

o Maksymalna liczba sesji do obsługi przez operatora: 2 dni x 15 mentorów 

x 4 sesje = 120 sesji mentoringu 

 Wykonawca przeprowadzi cały proces zagwarantowania wsparcia mentorów – od 

obsługi procesu rekrutacji, obsługę komunikacji z mentorami, przez kontrakcję 

oraz organizację pracy mentorów w programie, po rozliczenie oraz sprawozdanie 

w zakresie ich zaangażowania  

 Wykonawca zrekrutuje i zakontraktuje mentorów zgodnie z preferencjami 

Zamawiającego;  

 Zamawiający wskaże Wykonawcy profile / sylwetki mentorów, które najlepiej 

dopasowane są do założeń i celów Programu Akceleracji 

 Sesje mentorskie będą świadczone w modelu online, z doborem odpowiednich 

narzędzi przez Wykonawcę dla sprawnego przeprowadzenia / odbycia sesji, wraz 

z zapewnieniem pełnej koordynacji na linii mentor-startup (tj. umówienie sesji, 

wysłanie zaproszeń, etc.). 

 Wykonawca zapewni mentorom dostęp do odpowiednich narzędzi zdalnej pracy, 

umożliwiających odpowiednie przeprowadzenie 2 dni sesji mentorskich;  

 Wykonawca zapewni odpowiednią konfigurację narzędzi oraz ich dostępność 

i responsywność konieczną do zorganizowania i przeprowadzenia sesji mentor-

startup 

 Wykonawca dostosuje datę sesji mentorskich do preferencji Zamawiającego, 

przyjmując, że 2 dni sesji mentorskich zostaną przeprowadzone w przedziale 

czasowym od 19.10 do 10.12.2020 r. 

 Wykonawca dostarczy odpowiednie sprawozdania z realizacji działań, wg. 

schematu wykorzystywanego przez Zamawiającego 



 

 

 Sesje mentorskie mogą być prowadzone w obecności coacha startupu oraz 

przedstawicieli zespołu projektowego programu akceleracyjnego. Ich udział w 

sesjach może przybrać aktywną formę. 

 

4. Czas realizacji – od 01 października do 10 grudnia 2020 r. 

 

5. Warunki: 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

 posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji zdalnych sesji 

doradczych. 

 dysponował narzędziami koniecznymi do przeprowadzenia sesji mentorskich 

w modelu zdalnym 

 dysponował sprawnością organizacyjną konieczną dla kontraktacji, organizacji pracy 

oraz właściwego rozliczenia zaangażowania wybranych do wsparcia Programu 

akceleracji mentorów 

 posiadał dostęp do siatki mentorów biznesowych oraz branżowych, których profile są 

zgodne z założeniami Programu akceleracji  

 był w stanie dostarczyć zamówienie w zgodzie z wymaganiami zawartymi w 

przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w szczególności pkt. 2 „Ogólne 

uwarunkowania wsparcia mentorów w realizację Programu akceleracji” oraz pkt. 3 

„Przedmiot zapytania ofertowego” 

 Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika. 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 

 wypełnił i podpisał formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

 złożył dokumentację w terminie, zgodnie z wytycznymi formalnymi zawartymi 

w pkt. 6 oraz pkt. 8 przedmiotowego zapytania ofertowego 

 



 

 

6. Termin składania oferty: 24 września 2020, do godz. 12:00 

 

7. Kryterium wyboru: 100 % cena 

 

8. Sposób złożenia oferty: mailowo pod adresem spin@us.edu.pl lub listownie pod 

adresem ul. Bankowa 12/147, 40-007 Katowice. 

 

9. Kontakt: Przemysław Ziemski, T: 577 000 296, M: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


