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Warszawa, 18.09.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/09/2012
z dnia 18.09.2012 r.

OD:
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Jana Rosoła 10,
02-797 Warszawa

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu „Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez
Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie w
ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji,
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Mazowiecki Inkubator Technologiczny
Sp. z o.o. poszukuje analityka biznesowego.
ZAKRES ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
Stanowisko: analityk biznesowy
Forma świadczenia usług: umowa o dzieło
Zakres prac:
- wparcie analityczne pomysłów preinkubowanych w ramach projektu
- weryfikacja modeli biznesowych
- przygotowywanie biznes planów
- sporządzanie analiz i raportów związanych z preinkubowanymi pomysłami
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować kryteriami:
Wybrana zostanie oferta o najniższym wynagrodzeniu.
Wybrany zostanie oferent o największym doświadczeniu w działach analitycznych pozyskanym w
firmach z branży IT lub pokrewnych.
* zakłada się, że jeden pomysł wymaga zaangażowania na poziomie ok.40 roboczogodzin.
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Wynagrodzenie brutto za opracowanie dokumentacji 50 %
dla jednego pomysłu*.
2.
Doświadczenie w działach analitycznych pozyskane w 50 %
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firmach z branży IT lub pokrewnych.
Suma
100%
OCZEKIWANIA WOBEC OFERENTÓW
 Wiedza z zakresu analiz biznesowych
 Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 Skrupulatność, sumienność, terminowość
 Mile widziani absolwenci kierunków ekonomicznych / informatycznych / ekonomicznomatematycznych
 Co najmniej 2-letnie doświadczenie w działach analitycznych pozyskane w firmach z branży
IT lub pokrewnych
 Umiejętność pracy pod presją czasu,
 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
POZOSTAŁE WYMAGANIA
Zasady wyboru wykonawcy:
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu z
uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zasad
wyboru wykonawcy określonych w swoich procedurach wewnętrznych.
Oferta powinna zawierać:
- CV (opcjonalnie można załączyć referencje)
- klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. Nr 133 Poz. 883)”.
- Potwierdzenie terminu ważności oferty (do 01.10.2012)
- oczekiwania finansowe (wynagrodzenie brutto za opracowanie dokumentacji dla jednego pomysłu)
OCZEKIWANY TERMIN SKŁADANIA OFERT
OCZEKIWANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

27.09.2012 r.
15.10.2012 r.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRAC

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
okresie od dnia zawarcia umowy do 28.02.2014 r.
Oferta pisemna dostarczona do siedziby biura
projektu (ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa) lub
wysłana drogą e-mailową na adres biuro@emit.pl w tytule wiadomości „oferta - dot.
zapytania ofertowego nr 02/09/2012 r. ”.

FORMA OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem
www.e-mit.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”
(28.09.2012 r.).

