Kościerzyna, dn. 19.09.2013 r.
DOTYCZY:
KONKURSU OTWARTEGO NA WYBÓR OPERATORA PROWADZĄCEGO SIEĆ KASZUBSKIEGO
INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH

Gmina Miejska Kościerzyna
z oferentów:
1.

przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez jednego

Co oznacza zawarte w umowie określenie „przedsiębiorca innowacyjny”?

Odpowiedź:
Określenie w umowie „przedsiębiorca innowacyjny” oznacza przedsiębiorcę, który coś ulepsza, daje
nową jakość lub stwarza nowy produkt czy usługę. Innowacja to wprowadzenie nowych towarów czy
nowej metody produkcji, to otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców, czy
przeprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych. Innowacja jest szczególnym narzędziem
przedsiębiorcy, za pomocą którego ze zmiany czyni on okazję do podjęcia nowej działalności
gospodarczej lub świadczenia nowych usług. Przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do istniejącego już produktu (towaru lub
usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
2. Czy zapis „na koniec 2014r. - 35 przedsiębiorców” oznacza, że taka liczba przedsiębiorców
innowacyjnych ma korzystać z infrastruktury SKIP w ostatnim dniu roku czy może oznacza on, że
taka liczba przedsiębiorców ma skorzystać z infrastruktury SKIP w ciągu całego roku bez względu
na długość okresu korzystania?
Odpowiedź:
Powyższy zapis oznacza, że nie mniej niż 35 przedsiębiorców powinno skorzystać z infrastruktury SKIP
w ciągu całego roku.
3. Czy zapis „na koniec 2015r. i do końca okresu obowiązywania Umowy - 25” oznacza, że 25 szkoleń
musi być przeprowadzonych w każdym roku obowiązywania umowy od 2015 począwszy?
Odpowiedź:
Powyższy zapisz oznacza, że liczba szkoleń poczynając od roku 2015 do końca trwania umowy
powinna być nie mniejsza niż 25 rocznie.
4. Czy istnieje możliwość zapoznania się z zapisami projektu pn. „Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie,
Lęborku i Kartuzach”?
Odpowiedź:
Z zapisami projektu pt. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” można się zapoznać w Urzędzie

Miasta w Kościerzynie ul. 3-go Maja 9a w Wydziale Rozwoju, po uprzednim umówieniu się
telefonicznym – nr 58 680 2338. Wyciąg informacji o projekcie dostępny jest pod adresem
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=823375
5. Czy operator prowadzący SKIP będzie wykonywał swoje obowiązki i pokrywał należności (za
dzierżawę, ogrzewanie, energię, Internet, podatek od nieruchomości, wynagrodzenie pracowników
wraz z pochodnymi itp.) wyłącznie za przychody osiągnięte ze swojej działalności statutowej, czy
może będzie otrzymywał jakąś dotację lub inne wynagrodzenie?
Odpowiedź:
Operator nie będzie otrzymywał od Zamawiającego dotacji oraz innych wynagrodzeń. Zobowiązania
wynikające z tytułu prowadzenia SKIP (min. czynsz, media, usługi) Operator będzie pokrywał z
przychodów generowanych przez SKIP oraz innych przychodów osiąganych na swojej działalności
statutowej .
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