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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia: Obsługa wyzwań P+U Łukasiewicza  

Wyzwania na produkty i usługi są forma zlecenia usługi lub zapytania o dostępność produktu we 

wszystkich Instytutach Łukasiewicza jednocześnie. Publikowane co tydzień w formie jednego 

wpisu, zawierają potrzeby przesłane do Sieci Badawczej Łukasiewicz przez partnera biznesowego 

za pomocą formularza Wyzwań na stronie internetowej Łukasiewicza lub przez bezpośredni 

kontakt z potencjalnym Klientem. 

1.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego czynności polegających 

na obsłudze organizacyjnej zleceń kierowanych do Centrum Łukasiewicz przez przedsiębiorców 

albo zaczerpniętych z naborów organizowanych przez jednostki odpowiedzialne za wdrażanie 

funduszy krajowych i zagranicznych albo zgłoszonych jako potrzeby uzupełnienia pomysłów 

Instytutów Łukasiewicza (inaczej: „Wyzwania”).  

1.2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:  

a) udziału w definiowaniu treści Wyzwania i tworzeniu jego opisu w Intranecie Łukasiewicza,  

b) aktualizowania opisu Wyzwania o dodatkowe informacje dotyczące procedowania 

Wyzwania, 

c) monitorowania zainteresowania Wyzwaniem Łukasiewicza, 

d) promowania Wyzwania wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza,   

e) odpowiadania na pytania dotyczące Wyzwania,   

f) utrzymywania kontaktu roboczego z Klientem, 

g) nadzoru nad procesem przygotowania fiszek i prezentacji (terminy, jakość), 

h) opracowania kształtu oferty Łukasiewicza, 

i) organizacji oraz bieżącego monitorowania każdego etapu procesu/sprawozdawczości,  

j) koordynacji współpracy pomiędzy autorami projektów, a klientami zewnętrznymi,  

k) prowadzenia aktywnych działań na rzecz uruchomienia projektów prezentowanych 

klientom. 

1.3. Maksymalna liczba wyzwań w trakcie trwania umowy - 21. 

1.4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z 10 koordynatorami, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów. 

2. Realizacja zamówienia:  

2.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.  

2.2. Sposób realizacji zamówienia: Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie przesyłał 

raporty o statusie realizacji na wskazany adres lub przy użyciu systemu SOWA.  

2.3. Rozliczenie za realizację umowy: 

Rozliczanie nastąpi w okresach miesięcznych. 


