
 

 

Katowice, 18.09.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług specjalistycznych w ramach 

stanowiska Coach.  

 

 

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 dotyczące zaangażowania Coacha 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 Zamawiający planuje zaangażowanie  

5 coachów; wybrane osoby muszą posiadać ekspercką wiedzę i doświadczenie  

w obszarze biznesowym lub branżowym w procesie akceleracji startupów. 

 Działalności coachy to integralna część programu akceleracji, komplementarna 

do prowadzonych szkoleń/warsztatów, działalności mentorów, ekspertów, 

trenerów. Współpraca z coachami to dopełnienie pracy startupów z innymi 

ekspertami zaangażowanymi w realizację Programu akceleracji. 

 Aktywność coacha jest wkomponowana w harmonogram programu. Planuje się 

aby 1 coach realizował współpracę z 2 startupami w łącznym wymiarze 

czasowym nie mniejszym niż 0,6 FTE. Zamawiający zakłada elastyczny model 

współpracy. Wsparcie coacha ma zapewnić akcelerowanym podmiotom 

maksymalizację korzyści wynikających z uczestnictwa w programie oraz  

w efekcie wspomóc w realizacji indywidualnych kamieni milowych.  

 Współpraca z coachem odbywa się w modelu tradycyjnym i/lub zdalnym,  

z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pracy zdalnej, zważając przede 

wszystkim na wygodę i bezpieczeństwo uczestników programu akceleracji. 

 Wybrani na stanowisko coacha powinni kierować się postawą proaktywną  

i współdziałać dla zwiększenia wartości dodanej uczestników programu 

akceleracji.  

 

3. Przedmiot zapytania ofertowego: 



 

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Coacha należeć będzie: 

 Nadzór i stała współpraca z akcelerowanymi startupami w bliskiej kooperacji  

z zespołem projektowym. 

 Współpraca z mentorami i trenerami 

 Bliska współpraca z koordynatorem ds. coachingu i szkoleń 

 Ukierunkowanie startupów na efektywne wydatkowanie grantów celem 

zwiększania szans rynkowych akcelerowanych projektów 

 Poszukiwanie partnerów rynkowych dla akcelerowanych podmiotów 

 Działanie w zakresie networkingu i promocji Akceleratora i jego uczestników 

 Doradztwo w obszarze działań postakceleracyjnych 

 Wsparcie startupów przy organizacji spotkań z inwestorami, potencjalnymi 

klientami, jeśli tacy pojawią w okresie trwania projektu 

 Wykazywanie   własnej   inicjatywy zgodnej   z przedmiotem   świadczonej   

usługi. 

 Wskazywanie startupowi alternatywnych ścieżek działania, w związku  

z pełnieniem funkcji Coacha. 

 Uczestnictwo w wydarzeniach Akceleratora, w tym dedykowanych spotkaniach 

projektowych, w warsztatach/szkoleniach, zmierzających do walidacji modeli 

biznesowych uczestników projektu. 

 Przygotowanie - wspólnie ze startupem i w oparciu o wsad dostarczony przez 

startup - raportu akceleracji opisującego efekty prac zrealizowanych w trakcie 

programu akceleracji oraz wskazującego na rekomendacje dla działań 

dotyczących postakceleracji. 

 Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zamawiającego a dotyczących 

obszaru i zagadnień związanych z rozwojem startupów w ramach programu 

akceleracji. 

 

4. Czas realizacji – od 01 października do 31 grudnia 2020 r. 

 

5. Warunki: 

 

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

 posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych 

z rozwojem 5 innowacyjnych produktów / startupów zamieszczone w załączniku nr 

2 do zapytania ofertowego, 

 posiadał udokumentowane doświadczenie realizacji 5 pilotaży w modelu 

startupowym np. przy udziale partnerów korporacyjnych/ekosystemowych 

zamieszczone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 



 

 

 dysponował narzędziami koniecznymi do przeprowadzenia sesji coachingowych 

w modelu zdalnym, 

 dysponował sprawnością organizacyjną konieczną dla organizacji pracy oraz 

właściwego kierowania oraz nadzorowania aktywności akcelerowanych startupów, 

 był w stanie dostarczyć zamówienie w zgodzie z wymaganiami zawartymi  

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w szczególności pkt. 2 oraz pkt. 3. 

 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 i 2. 

 złożył dokumentację w terminie, zgodnie z wytycznymi formalnymi zawartymi 

w pkt. 6 oraz pkt. 8 przedmiotowego zapytania ofertowego. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

celem weryfikacji doświadczenia i wiedzy kandydatów na stanowisko Coacha. 

 

6. Termin składania oferty: 28.09.2020, do godz. 15:00 

 

7. Kryterium wyboru: 100 % cena. 5 najwyżej ocenionych ofert cenowych.  

 

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 

 

 

 


