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ENQUIRY FOR QUOTATION 
 

 
 

 
 

 
 

ENGLISH 
 

 

POLISH 

 

The Lower Silesian Regional Development 
Agency Joint Stock Company (the Orderer) herby 
declares that it has been realizing a project 
within the Operational Programme of 

Interregional Cooperation INTERREG IVC 
2007-2013 – Science Park Without Walls – a 
subproject in character realized within project 
sub-programme Disseminating Innovative 

Strategies of Targeted Good Practices 
(District+). 
 
Drawing up of a work in form of a Feasibility 
Study has been anticipated within the project, in 
scope of: 
 

Development and Implementation of IT Tools 
Based Digital Platform for the Co-operation 
of Science and Technology Parks and 
Business Incubators with Private Equity 
Investors.  
 

 
Part 1: BEST PRACTICE – Presentation of best 
European web portals and other computer tools 
connecting Technology Parks, Science parks and 
Business Incubators – and their 

tenants/residents – with Private Equity investors.  
 
 
 
Part 2: Working our model of cooperation 
between Technology Parks, Science parks and 
Business Incubators –and their 
tenants/residents – with Private Equity investors, 
with application of most effective computer tools. 
 
 
The contractors with experience in realization of 
similar orders can apply for granting the order.  
 
 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. (Zlecający), oświadcza, że realizuje w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy 
Międzyregionalnej INTERREG IVC 2007-2013 
projekt – Science Park Without Walls – mający 
charakter subprojektu, realizowanego w ramach 
projektu-miniprogramu Disseminating 

Innovative Strategies for Capitalization of 
Targeted Good Practices (District +).         
 
 
W ramach projektu przewidziano opracowanie 
dzieła w formie Studium wykonalności 
przedsięwzięcia pod nazwą:  

 
Budowa i wdrożenie cyfrowej platformy 
współpracy parków technologicznych, 
parków naukowo-technologicznych oraz 
inkubatorów przedsiębiorczości z 
inwestorami typu Private Equity z 
wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

 
Część 1: BEST PRACTICE – Wybór, analiza i 
prezentacja najlepszych europejskich portali 
internetowych oraz innych narzędzi 
informatycznych łączących parki technologiczne, 

parki naukowo-technologiczne i inkubatory 
przedsiębiorczości - oraz ich lokatorów - z 
inwestorami typu Private Equity.  

 
Część 2: Opracowanie modelu współpracy 
pomiędzy parkami technologicznymi, parkami 
naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami 
przedsiębiorczości - oraz ich lokatorami - z 
inwestorami typu Private Equity, przy użyciu 
najefektywniejszych narzędzi informatycznych.  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w 
realizacji podobnych zleceń.  
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The access criterion:  
realization of minimum 3 (three) orders – 
feasibility study within thematic ranges such as: 
Innovation, Technology Parks, Private Equity 
investments, each for minimum amount 8 000,00 
(eight thousand) Euro gross. 
 
The Contract realization date: 60 calendar days 
from signing the contract. 
 

Maximum amount the Orderer will assign for 
realization of the order: 8 000,00 Euro gross. 
 
In connection with the above, we request you to 
price the service of work out the feasibility study. 

 
 

The following elements of the offer will decide 
about selection of a Contractor: 
 

a) Total service price 
b) Declared time of service realization – in 

compliance with the enquiry for quotation 
(on the basis of complying with the 
criterion) 

c) Contractor’s experience (on the basis of 
complying with the access criterion) 

 

The complete offer should contain (minimum): 
 

a) Service valuation (total price) 
b) Planned time of service realization 

(number of days) 
c) Experience description – List of realized 

services 
d) Contractor’s contact data 
e) Tax Identification Number (in case of VAT 

payers – VAT EU number) 
 
 
Please find enclosed the contract specimen. 

 

The Orderer hereby declares that it is an active 
registered tax payer of value added tax of the 
number PL 886 000 34 33. 
 
 
Contact person: 
Mr Tomasz Pajak 
tel.: 0048 (74) 64 80 445 
tomasz.pajak@darr.pl        

 
 

 
 
Kryterium dostępu:  
zrealizowanie minimum 3 (trzech) zleceń - 
studium wykonalności z zakresów tematycznych 
takich jak: innowacyjność, parki technologiczne, 
inwestycje typu Private Equity, każde na kwotę 
minimum 8 000,00 (osiem tysięcy) EURO brutto.  
 
Termin realizacji umowy: 60 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

Maksymalna kwota jaką Zamawiający przeznaczy 
na realizację zlecenia: 8 000,00 EURO brutto. 
 
W związku z powyższym zwracamy się do 
Państwa z prośbą o wycenę usługi opracowania 

studium wykonalności.  

 
O wyborze Wykonawcy usługi decydować będą 
następujące elementy oferty: 
 

a) Cena całkowita usługi  
b) Deklarowany czas realizacji usługi – 

zgodny z zapytaniem ofertowym (na 
zasadzie spełnienia kryterium) 

c) Doświadczenie wykonawcy (na zasadzie 
spełnienia kryterium dostępu) 
 

 

Kompletna oferta winna zawierać (minimum): 
  

a) Wycenę usługi 
b) Planowany termin realizacji usługi (liczba 

dni) 
c) Opis doświadczenia – Wykaz 

zrealizowanych usług 
d) Dane kontaktowe Wykonawcy 
e) Numer identyfikacji podatkowej (w 

przypadku płatników VAT – numer VAT 
UE) 

 
W załączeniu przekazujemy wzór umowy. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest czynnym 
zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
towarów i usług o numerze PL 886 000 34 33. 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Tomasz Pająk 
tel.: 074 64 80 445 
tomasz.pajak@darr.pl   
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DETAILED DESCRIPCTION OF THE SUBJECT OF THE ORDER 
 

 

ENGLISH 
 

 

POLISH 

 
The subject of the order is a service of drawing 

up a work in form of a Feasibility Study in scope 
of: 
 

Development and Implementation of IT Tools 

Based Digital Platform for the Co-operation 
of Science and Technology Parks and 
Business Incubators with Private Equity 
Investors.  
 
 
The feasibility study should be made up of two 
parts: 
 
Part 1: BEST PRACTICE – Presentation of best 
European web portals and other computer tools 
connecting Technology Parks, Science parks and 
Business Incubators – and their 
tenants/residents – with Private Equity investors.  
 
 
 
The first part should include the following 
elements of analysis: 
 
1. Description of Private Equity investments in 

European Union conditions. 
 

- Description of high risk investments 
- Advantages of Private Equity investments 
- Range of Private Equity Investment in 

European Union  
- Biggest European Private Equity investors 

(Venture Capital Funds, Business Angels 
Networks, etc.) 

- Analysis of most efficient tools serving the 

Communications of Private Equity investors 
with originators (using the www websites, 
trade meetings, conferences, 
videoconferences, etc.).    

 
 
2. Description of existing internet platforms 

connecting the Private Equity investors with 
individual originators, technology parks, 
science parks, and business incubators as 
well as their tenants/residents. Analysis of 
users of these websites, range of services 
and information offered by the websites as 
well as computer tools available for both the 
originators and investors.    

 
Przedmiotem zlecenia jest usługa opracowania 

dzieła w formie Studium wykonalności 

przedsięwzięcia pod nazwą: 
 
Budowa i wdrożenie cyfrowej platformy 

współpracy parków technologicznych, 
parków naukowo-technologicznych oraz 
inkubatorów przedsiębiorczości z 
inwestorami typu Private Equity z 
wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 
 
Studium wykonalności winno składać się z 
dwóch części: 
 
Część 1: BEST PRACTICE – Wybór, analiza i 
prezentacja najlepszych europejskich portali 
internetowych oraz innych narzędzi 
informatycznych łączących parki technologiczne, 
parki naukowo-technologiczne i inkubatory 
przedsiębiorczości - oraz ich lokatorów - z 
inwestorami typu Private Equity.  

 
W zakres części pierwszej wejść winny 
następujący elementy analizy: 
 
1. Charakterystyka inwestycji typu Private  

Equity w warunkach Unii Europejskiej. 

 
- Charakterystyka inwestycji wysokiego ryzyka 
- Zalety inwestycji typu Private Equity 
- Skala inwestycji typu Private Equity w Unii 

Europejskiej  
- Najwięksi europejscy inwestorzy typu Private 

Equity (Fundusze Venture Capital, sieci 
Business Angels, itp.) 

- Analiza najefektywniejszych narzędzi 

służących komunikacji inwestorów typu 
Private Equity z pomysłodawcami 
(wykorzystanie stron www, spotkań 
branżowych, konferencji, wideokonferencji, 
itp.)    

 
2. Charakterystyka istniejących platform 

internetowych łączących inwestorów typu 
Private Equity z pomysłodawcami 
indywidualnymi, parkami technologicznymi, 
parkami naukowo-technologicznymi, 
inkubatorami przedsiębiorczości oraz ich 
lokatorami. Analiza użytkowników tych stron, 
zakresu usług i informacji oferowanych przez 
strony oraz narzędzi internetowych 
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a) Description of Internet platform 
functioning for Private Equity investors 
in states and/or partnership regions of 
District + project (minimum two regions): 

 
 

- West Midlands (Great Britain) 
- Västra Götaland (Sweden) 
- Magdeburg,Saxony-Anhalt (Germany)  

- Lower Silesia (Poland) 
- Tuscany (Italy) 
- Brasov (Romania) 

 
If they do not exist – attempt to answer 

why. 
 

b) Description of Best European Internet 
portals and other internet tools for 
Private Equity type investors in other 
(selected) European Union 
regions/states.  

 
 

c) Description of Best Internet portals and 
other Internet tools for Private Equity 
investors in other (selected) world’s 
regions/states (e.g.: in The United States 
of America, Canada, Australia, Japan, 
Switzerland, Norway, Israel, Brazil, New 
Zeland, India, Russia).  

 
 
 
Part 2: Working our model of cooperation 
between Technology Parks, Science parks and 
Business Incubators – and their 
tenants/residents – with Private Equity investors, 
with application of most effective computer tools. 
 
 

1. Proposal of range of functioning of most 

efficient platform, connecting the originators 
with Private Equity investors on grounds of 
specificity of Private Equity investments, 
experience of currently functioning portals 
and contractor’s know-how. 

 
 

a) General description of the portal – 
grounds of origin and functioning of the 
portal connecting Private Equity 
investors with originators looking for 
outside capital.  
 
 

dostępnych zarówno dla pomysłodawców jak i 
inwestorów. 

 
a) Charakterystyka funkcjonowania 

platform internetowych dla inwestorów 
typu Private Equity w państwach i/lub 
regionach partnerskich projektu District 
+ (minimum dwa regiony): 

 
- West Midlands (Wielka Brytania) 
- Västra Götaland (Szwecja) 
- Magdeburg, Saxony-Anhalt (Niemcy)  

- Dolny Śląsk (Polska) 
- Toskania (Włochy) 
- Braszów (Rumunia) 

 
Jeśli nie istnieją – próba odpowiedzi, 

dlaczego. 
 

b) Charakterystyka najlepszych 
europejskich portali internetowych oraz 
innych narzędzi informatycznych dla 
inwestorów typu Private Equity w innych 
(wybranych) regionach/krajach Unii 
Europejskiej. 

 
c)  Charakterystyka najlepszych portali 

internetowych oraz innych narzędzi 
informatycznych dla inwestorów typu 
Private Equity w innych (wybranych) 
regionach/krajach świata (np.: Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Kanada, Australia, Japonia, Szwajcaria, 
Norwegia, Izrael, Brazylia, Nowa 
Zelandia, Indie, Rosja). 

 
Część 2: Opracowanie modelu współpracy 
pomiędzy parkami technologicznymi, parkami 
naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami 
przedsiębiorczości - oraz ich lokatorami - z 
inwestorami typu Private Equity, przy użyciu 
najefektywniejszych narzędzi informatycznych.  
 

1. Propozycja zakresu funkcjonowania 

najefektywniejszej platformy, łączącej 
pomysłodawców z inwestorami typu Private 
Equity, w oparciu o specyfikę inwestycji typu 
Private Equity, doświadczenia obecnie 
funkcjonujących portali oraz wiedzę 
wykonawcy. 

 
a) Ogólna charakterystyka portalu – 

uzasadnienie powstania i 
funkcjonowania portalu łączącego 
inwestorów typu Private Equity z 
pomysłodawcami poszukującymi 
kapitału zewnętrznego. 
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b) The portal’s technical specification: 

 
- The portal’s functioning range 
- Recommended tools serving the 

Communications between the users 
- Type of users 
- Range of service 
- Remaining aspects of the platform’s 

functioning 
 

2. The platform’s implementation process: 

 
Proposals of implementation process of 
proposed model/platform: 
 
a) The project’s leader – Section criteria 

of the project’s leader, proposals of 
concrete institutions 

  
b) The idea’s internationalization / 

selection of transnational partners – 
selection criteria, proposals of 
concrete institutions 

 
c) Financing – possibilities of financing 

of the portal’s creation and 
functioning from the European 
Union’s means and/or own means 

   
d) Remaining aspects of the platform’s 

functioning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
b) Techniczna specyfikacja portalu: 

 
- Zakres funkcjonowania portalu 
- Rekomendowane narzędzia służące 

komunikacji pomiędzy użytkownikami 
- Charakterystyka użytkowników 
- Zakres usług 
- Pozostałe aspekty funkcjonowania 

platformy 
 

2. Proces wdrażania platformy 

 
Propozycji procesu wdrażania 
zaproponowanego modelu/platformy: 
 
a) Lider projektu – kryteria wyboru 

lidera projektu, propozycje 
konkretnych instytucji  

 
b) Internacjonalizacja pomysłu / wybór 

partnerów ponadnarodowych – 
kryteria wyboru, propozycje 
konkretnych instytucji 

 
c) Finansowanie – możliwości 

finansowania utworzenia i 
funkcjonowania portalu ze środków 
UE i/lub środków własnych 

   
d) Pozostałe aspekty funkcjonowania 

platformy 
 

 
  


