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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa w zakresie 
opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu 
szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska” . 

Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/22/2013  
 
 

wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących 
odpowiedzi 

(1): 
 

 
 
 

1. „W punkcie 3B SIWZ Zamawiający określa: 
Wykonawca zapewni minimum trzech ekspertów wspomagających z zakresów 
tematycznych: Prawo Własności Intelektualnej, Komercjalizacja Wiedzy, 
Finansowanie Innowacji, Współpraca z inwestorami kapitałowymi, 
Autoprezentacji / Prezentacja koncepcji biznesowych oraz ekspertów branżowych 
(z branż wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji: I Projektowanie, 
wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, II Technologie 
informacyjne, III Nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, IV 
Odnawialne i alternatywne źródła energii).” 
 
Czy eksperci branżowi mają być innymi osobami niż eksperci wspomagający? Czy 
doświadczenie ekspertów powinno obejmować wszystkie branże wskazane w 
Dolnośląskiej Strategii Innowacji: I Projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie 
materiałów zaawansowanych, II Technologie informacyjne, III Nauka i technologie 
na rzecz poprawy jakości życia, IV Odnawialne i alternatywne źródła energii? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania koncepcji/programu Obozów Innowacji. 
Wykonawca winien również zadeklarować, iż dysponuje odpowiednią liczbą ekspertów 
wspomagających. O ostatecznym doborze ekspertów wspomagających oraz czasowym 
ich zaangażowaniu zadecyduje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą szkolenia w 
oparciu o program szkolenia (zaproponowany przez Wykonawcę, a następnie 
zatwierdzony przez Zamawiającego), a także potrzeby zrekrutowanej grupy. 
Kompetencje Ekspertów Wspomagających – w zależności od programu 
zaproponowanego przez Wykonawcę oraz od potrzeb rekrutowanej grupy – mają 
obejmować następujący zakres: Prawo Własności Intelektualnej, Komercjalizacja 
Wiedzy, Finansowanie Innowacji, Współpraca z inwestorami kapitałowymi, 
Autoprezentacja / Prezentacja koncepcji biznesowych. Pomysły biznesowe rozwijane w 
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trakcie Obozów Innowacji muszą wpisywać się w branże wskazane w Dolnośląskiej 
Strategii Innowacji. Jeśli program Obozu Innowacji i/lub specyfika zrekrutowanej grupy 
będzie wymagała zatrudnienia eksperta/ekspertów branżowych Wykonawca winien 
zaangażować takich właśnie ekspertów. Niemniej jednak w każdym z Obozów Innowacji 
musi wziąć udział trzech dodatkowych ekspertów – niezależnie od Moderatora – i mogą 
to być eksperci branżowi lub nie. Udział ekspertów branżowych podyktowany winien 
być programem zaproponowanym przez Wykonawcę lub specyfiką rekrutowanej grupy 
(np. sytuacja w której wszystkie zespoły realizują pomysły wpisujące się w jedną z branż 
wskazanych w DSI i udział takiego eksperta będzie miała kluczowe znaczenie dla 
uczestników).   
 
 
 
 


