Warszawa, 20.06.2016 r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z informacjami
określonymi w niniejszym zapytaniu – nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Przedmiot zamówienia:
Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych
dotyczących dostępności gwarancji spłaty kredytów w ramach Funduszu Gwarancyjnego
dla rozwoju innowacyjności (FG POIG).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z uruchomieniem instrumentu gwarancyjnego w ramach POIG, istnieje potrzeba
podniesienia świadomości przedsiębiorców na temat możliwości, jakie dają zwrotne
instrumenty finansowe w realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi innowacyjnych firm.
Niezbędnym jest radykalna zmiana postaw i nawyków właścicieli i menedżerów sektora MSP.
Konieczne jest wykreowanie i przetestowanie efektywnych metod informacji
i doradztwa dla innowacyjnych firm z sektora MSP w zakresie możliwości efektywnego
wykorzystania instrumentu gwarancyjnego FG POIG. Akcja informacyjna powinna rozpocząć
się w drugim półroczu tego roku, a jej efekty mają być widoczne również w następnym
programie.
2. CEL DZIAŁANIA
Celem głównym jest kształtowanie wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu,
w tym ośrodków innowacji oraz parków technologicznych, zachowań sprzyjających
wykorzystaniu instrumentów gwarancyjnych jako efektywnej metody rozwoju
innowacyjnych firm.
Celem szczegółowym jest promocja gwarancji kredytowych POIG wśród innowacyjnych
przedsiębiorstw (lokatorów i klientów instytucji otoczenia biznesu) przez sieć punktów
informacyjnych, ustanowionych na bazie dotychczasowego doświadczenia oferenta.
3. OKRES REALIZACJI
lipiec – październik 2016 r.

4. ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakres działania - ogólnokrajowy.
Prowadzone działania powinny być prowadzone równolegle na dwóch poziomach:
• Bezpośrednio - na poziomie przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogą spełniać
kryteria dostępności FG POIG. Cykliczne spotkania warsztatowo – informacyjne,
prezentujące dostępne instrumenty gwarancyjne oferowane przez BGK.
• pośrednio - upowszechnienie informacji o gwarancji FG POIG wśród instytucji
otoczenia biznesu z wykorzystaniem materiałów promocyjnych opracowanych przez
wykonawcę wspólnie z BGK, z uwzględnieniem specyfiki sektora innowacyjnych firm.
Grupy docelowe:
•
•

Podstawowa – młode firmy sektora MSP, głównie o potencjale innowacyjnym
Wspierająca – instytucje otoczenia biznesu, w tym ośrodki innowacji
i przedsiębiorczości, parki technologiczne.

Organizacja działania (moduły)
Oferta powinna zawierać opis realizacji poniższych modułów oraz określać harmonogram
działań
oraz
kosztorys
i wynagrodzenie dla wykonawcy.
1) Ustanowienie punktów informacyjnych, na bazie potencjału infrastrukturalnego
wykonawcy.
2) Pozyskanie przez przedstawicieli wykonawcy kompleksowej informacji w zakresie
pozyskania i wykorzystania wsparcia w postaci gwarancji FG POIG.
3) Upowszechnienie przez wykonawcę informacji o dostępności FG POIG przy
wykorzystaniu posiadanych baz danych oraz indywidualnych kanałów komunikacji, w
tym harmonogram i liczba takich działań.
4) Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców,
w tym przedstawienie zakresu tematycznego, liczby i harmonogramu planowanych
spotkań (zachęta do skorzystania z oferty FG POIG).
5) Ewaluacja przeprowadzonych działań (efekty na poziomie produktu i rezultatu).
5. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Najniższa cena (zamówienie podprogowe – poniżej 30 tyś EUR) – waga 50% (max. 50
punktów).
2) Ocena merytoryczna zaproponowanych 5 modułów opisanych w ofercie w zakresie
optymalnego dostosowania ich do celów zamówienia oraz potrzeb grup docelowych
– waga 50% (max. 10 punktów dla każdego z kryteriów)

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: 27 czerwca 2016 r.
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej (podpisaną przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań) na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Centrum Poręczeń i Gwarancji
al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
oraz elektronicznie na adres sekretariatCPG@bgk.pl.

