
Gdynia, 15.06.2021

Zaproszenie do składania ofert

nr S5  02/06/2021
z dnia: 15.06.2021

W ramach prowadzonego projektu pilotażowego Wares w programie “S5-Akcelerator Technologii 5G- II etap Akceleracja Główna”
chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty dotyczącej:

Transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle w Projekcie ,,Modele Akceleracyjne w Innowacjach
Technologicznych”

Zamawiający:

Wares sp z o.o. 81-451 Gdynia ul. Zwycięstwa 96/98, NIP:  5862345432

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz startupu biorącego udział w Programie “S5 - Akcelerator Technologii 5G”
organizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Łodzi, usług transferu wiedzy tj. usług z zakresu technologii 5G, w
tym jej wykorzystania w przemyśle,

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujący sposób:
TRANSFER WIEDZY W RAMACH II ETAPU – AKCELERACJA GŁÓWNA OBEJMUJĄCY 40 GODZIN ŁĄCZNE

Krok 1 - Indywidualny audyt Startupu
Obejmujący do 10 godzin audytu Startupu, w ramach którego Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę rozwiązania rozwijanego
w Programie pod względem technologicznym (w tym możliwości wykorzystania technologii) oraz pod względem skalowalności i analizę
potencjału biznesowego wdrożenia (jego rentowności, spodziewanych rezultatów i efektywności wdrożenia). Wynikiem audytu powinien
być raport sporządzony przez Wykonawcę zawierający szczegółowe wytyczne dotyczące dalszego rozwoju rozwiązania.

Krok 2 - 5G Venture Building
Indywidualne konsultacje technologiczne i biznesowe dla Startupu, w wymiarze do 30 godzin przez cały okres akceleracji obejmujące
następujące obszary:

● konsultacje dotyczące rozwoju rozwiązania w kierunku wykorzystania technologii 5G
● konsultacje w zakresie jak najlepszego dostosowania rozwiązania do potrzeb potencjalnych klientów
● współpraca z partnerami
● rekomendacje dotyczących tworzenia przewagi rynkowej oraz dodatkowych możliwości sprzedażowych

Nazwa i adres Wykonawcy:

TRANSFER WIEDZY W RAMACH I ETAPU

Cena netto: Cena brutto:

TRANSFER WIEDZY W RAMACH II ETAPU

Cena netto: Cena brutto:

Uwaga:

W przesłanej ofercie prosimy wskazać: numer zaproszenia, datę przygotowania, ważność oferty, warunki płatności. Ofertę należy
wysłać na adres: dorota.krakowiak@wares.tech lub dostarczyć osobiście do biura Wares.

Termin przyjmowania ofert:  17.06.2021,  godz: 12:00
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