Kraków, dnia 5 marca 2013 r.

Ogłoszenie

Zarząd Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. ogłasza ciągły konkurs na osoby mające pełnić
funkcję doradców technicznych w projekcie 'Inkubowanie nowych innowacyjnych firm w
Krakowskim Parku Technologicznym' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjne,”
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.03.01.00-00-015/09.

1.

Nazwa i adres podmiotu ogłaszającego konkurs.

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, woj. małopolskie, tel/ faks
12 3878160, zwany dalej „FZ KPT Sp. z o.o.”.
2.

Tryb postępowania konkursowego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby
przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz
bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
3.

Zakres wykonywanych zadań przez doradcę technicznego :
▪
▪

▪
4.

świadczenie usług w zakresie sporządzania opinii technicznych i/lub biznesowych na
rzecz Zamawiającego oraz prowadzenie konsultacji technicznych.
Współpracę z Brokerami Technologicznymi oraz Zarządem Zamawiającego w procesie
oceny zgłaszanych do Zamawiającego projektów oraz przygotowywaniu i ocenie
biznesplanów, sporządzanie opinii technicznych i/lub rynkowych na potrzeby spółki jak
również odbywanie konsultacji technicznych z Projektodawcami.
Zakres doradztwa obejmuje następujące branże: ITC, telekomunikacja, inżynieria.

Termin lub okres świadczenia usług oraz podstawa prawna ich świadczenia:
Umowa zlecenia na czas określony nie dłuższy niż do 30 czerwca 2014 r. Podstawą rozliczenia z doradcą
będzie stawka za godzinę, płatna za każdą godzinę świadczonych usług.

5.

Wymagania wobec osób ubiegających się o funkcję doradcy technicznego.
5.1 Obligatoryjne:
▪
▪
▪
▪

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednej z branż: IT, telekomunikacja,
inżynieria poparte konkretnymi osiągnięciami;
wykształcenie wyższe;
wysoka kultura osobista;
komunikatywność i samodzielność;
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5.2 Dodatkowe:
▪
▪
▪
▪
▪

6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
▪
▪
▪

7.

zainteresowanie nowymi technologiami;
znajomość bieżących trendów technicznych i rynkowych;
doświadczenie w przygotowywaniu biznes planów dot. komercjalizacji wyników prac
badawczych lub innowacyjnych pomysłów biznesowych;
uczestnictwo w transferze wyników prac badawczych i/lub rozwojowych do gospodarki
rynkowej;
doświadczenie w zakresie uruchamiania i rozwijania działalności gospodarczej.

życiorys (CV) potwierdzający wymagane doświadczenie;
ksero dyplomu wyższej uczelni (FZ KPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wglądu do
oryginał dokumentu).
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Dokumenty, o których mowa w pkt 6 osoby zainteresowane powinny przesłać mailem na adres:
biuro@fzkpt.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Doradca Techniczny”.
Dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie wyznaczonym
na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na doradcę technicznego.

8.

Informacje pozostałe.

FZ KPT sp. zastrzega sobie prawo odbycia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi lub wszystkimi
osobami z pośród tych, które złożyły wymagane dokumenty w terminie.
FZ KPT sp. z o.o. wyjaśnia, iż niniejsze postępowanie toczy się w formule ciągłej co oznacza, że
osoba zainteresowana może w każdym czasie przesłać do Zamawiającego dokumenty, o których
stanowi punkt 6.
FZ KPT sp. z o.o. zastrzega sobie w każdym czasie o zakończeniu konkursu na doradcę
technicznego.
FZ KPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia
osoby doradcy technicznego i bez podawania przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo
dowolności w wyborze osoby bez konieczności jego uzasadniania, jak również stosowania
określonych procedur oraz kryteriów wyboru. FZ KPT Sp. z o.o. może dokonać wyboru więcej niż
jednej osoby.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.
Osoby biorące udział w postępowaniu nie będą uprawnione do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi FZ KPT Sp. z o.o. w związku niniejszym ogłoszeniem,
w tym z tytułu poniesionych przez nie kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez FZ
KPT Sp. z o.o. od postępowania lub wyboru innej osoby.
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