Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia dla postępowania nr 1/2018
Lp
1

Zamawiający

Fundacja Startup Hub Poland
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Nazwa
zamówienia

Mentor
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Wartość
szacunkowa
zamówienia

Powyżej 50 tysięcy PLN
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Przedmiot
zamówienia

Fundacja Startup Hub Poland ogłasza rekrutację na stanowisko: Mentor, liczba dostępnych wakatów: do 40. Rodzaj
umowy: Umowa zlecenie, rozliczenie na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu
pracy.
Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego).
Wymiar czasu pracy to 120 roboczogodzin (dalej rbg) w ciągu 18 miesięcy (40 rbg w ciągu każdego z trzech etapów
konkursu), przy czym 1rbg pracy to 60 minut.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz modyfikacji czasowego
zaangażowania Zleceniobiorców. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Zleceniodawcą.
W ramach projektu przewidziano realizację zadań pracowników w następującym zakresie:
Współpraca ze start-upami technologicznymi w ramach rozpoczęcia działalności operacyjnej na terenie RP
Ocena merytoryczna projektów pod kątem technologii, prawa własności przemysłowej, potencjału komercyjnego,

modelu biznesowego, analiz rynkowych
Promocja polskiego środowiska high-tech oraz przyciąganie projektów /start-upów technologicznych do konkursu,
którego operatorem będzie Zamawiający
Przygotowanie projektów pod kątem potencjalnej inwestycji typu VC/seed
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Kluczowe daty do
przeprowadzenia
postępowania

21 marca 2018  - publikacja zapytania (baza konkurencyjności, baza agencji PARP, strona SHP)
28 marca 2018  - zakończenie terminu ważności zapytania
29 marca 2018 - otwarcie ofert
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Kryterium oceny
ofert

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium nr 1: Waga - 40%
Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą
metodologią:
Przez kryterium „Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę
całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto za
1 godzinę
(60 minut) pracy” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / Co*40%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy
Co – cena brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy zaproponowana
w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto za
1 roboczogodzinę (60 minut) pracy”
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania
ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu

zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Kryterium nr 2: Waga - 30%
Udokumentowana znajomość rynku VC: umiejętność inwestycji w start-upy technologiczne poprzez dokonanie
inwestycji do 10 mln PLN oraz exitów z inwestycji tj. wyjścia z inwestycji;
Inwestycje w start-upy:
6 inwestycji - 10%
12 inwestycji - 20%
Exity z inwestycji:
2 wyjścia z inwestycji - 5%
4 wyjścia z inwestycji - 10%
Kryterium nr 3: Waga - 30%
Potwierdzone posiadanie kontaktów biznesowych i naukowych w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej z
wyłączeniem Polski.
Informacje niezbędne do oceny kryterium nr 2 oraz nr 3 będzie oceniane w ramach CV, który stanowi niezbędny załącznik
do oferty.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
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Złożone oferty

Oferta nr 1 - Kateryna Berezovska. Oferta wpłynęła 26.03.2018
Oferta nr 2 - Noemi Malska. Oferta wpłynęła 27.03.2018
Oferta nr 3 - Arkadiusz Kwoska.Oferta wpłynęła 28.03.2018
Oferta nr 4 - Barbara Sobowska. Oferta wpłynęła 28.03.2018
Oferta nr 5 - Magdalena Miernik. Oferta wpłynęła 28.03.2018
Oferta nr 6 - Yarosław Krempowich. Oferta wpłynęła 28.03.2018
Oferta nr 7 - Janusz Berta. Oferta wpłynęła 28.03.2018
Oferta nr 8 - Jakub Urbański .Oferta wpłynęła 28.03.2018

Oferta nr 9 - Katarzyna Goździkowska. Oferta wpłynęła 28.03.2018
Oferta nr 10 - Grzegorz Tomczewski. Oferta wpłynęła 13.09.2018
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Ocena złożonych
ofert.

Oferta nr 1 Kateryna Berezovska
K1 = 200/300*40%*100= 26,67 pkt
K2 = 0 (brak informacji w dokumentacji nt. spełnienia kryterium)
K3 = 30 pkt.
K = 56,67 pkt
Oferta nr 2 Noemi Malska
K1 = 200/400*40%*100= 20 pkt
K2 = 10 pkt (praca na stanowisku analityka w funduszu Giza Polish Venture)
K3 = 0 (brak informacji w dokumentacji nt. spełnienia kryterium)
K = 30 pkt.
Oferta nr 3 Arkadiusz Kwoska
K1 = 200/300*40%*100 = 26,67
K2 = 10 pkt. (doświadczenie inwestycyjne w butiku inwestycyjnym Gamma Rebbels gdzie pełni funkcję CEO oraz pełnił
funkcję koinwestora w wielu przedsięwzięciach)
K3 = 0
K = 36,67
Oferta nr 4 Barbara Sobowska
K1 = 200/400*40%*100 = 20 pkt
K2 = 10 pkt. (doświadczenie we wsparciu inwestycji poprzez pracę w firmach takich jak Nest Fund)
K3 - 0 pkt.
K = 30 pkt.

Oferta nr 5 Magdalena Miernik
K1 = 200/300*40%*100 = 26,67 pkt

K2 = 0 (brak informacji w dokumentacji nt. spełnienia kryterium)
K3 = 0 (brak informacji w dokumentacji nt. spełnienia kryterium)
K= 26,67 pkt.
Oferta nr 6 Yarosław Krempovich
K1 = 200/800*40%*100 = 10 pkt
K2 = 10 pkt (doświadczenie jako analityki w funduszu Starfinder)
K3 = 0
K - 20 pkt.
Oferta nr 7 Janusz Berta
K1 = 200/350*40%*100 = 22,86 pkt
K2 = 10 pkt. (firma Neostratus, wcześniej Central Europe on Demand była start-upem technologicznym finansowym przez
inwestora kapitałowego, dodatkowo firma startupmentors.pl jest stałym doradcą funduszu Speedup Ventures i na
bieżąco jest zaangażowana w inwestycje funduszu)
K3 = 0 pkt
K = 32,86 pkt
Oferta nr 8 Jakub Urbański
K1 = 200/400*40%*100 = 20 pkt
K2 = 10 pkt (Oferent pełnił funkcję CEO w dwóch start-upach technologicznych, które były finansowane przez
inwestora)
K3 = 0 pkt.
K = 30 pkt.

Oferta nr 9 Katarzyna Goździkowska
Oferta nie zawierała wszystkich załączników
Oferta nr 10 Grzegorz Tomczewski - oferent zrezygnował
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Wybrane Oferty

Oferty, które uzyskały powyżej 30 pkt.
Oferta nr 1 - Kateryna Berezovska
Oferta nr 4 - Arkadiusz Kwoska
Oferta nr 8 - Janusz Berta
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Skład Komisji
Maciej Sadowski
Oceniającej Oferty
Agata Krot

...................................................

...........................................................

(data sporządzenia protokołu)

(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku p
 owiązań z Oferentami
Komisja w składzie: Maciej Sadowski oraz Agata Krot,
niniejszym oświadcza o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmami biorącymi udział w procedurze wyboru wykonawcy, rozumianych jako
wzajemne powiązania między tymi firmami, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tych firm lub osobami wykonującymi w
imieniu tych firm czynności związane z przygotowaniem ofert tj. pomiędzy,
Fundacją Startup Hub Poland a osobami / firmami takimi jak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kateryna Berezovska
Noemi Malska
Arkadiusz Kwoska
Barbara Sobowska
Magdalena Miernik
Yarosław Krempowich
Janusz Berta
Jakub Urbański
Katarzyna Goździkowska
Grzegorz Tomczewski

polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu, co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

●

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 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.

Podpisy:

1. ……………………………

2. ……………………………

