OGŁOSZENIE o zamówieniu z dnia 22.02.2017 na: wybór osoby świadczącej usługi Dyrektora
Finansowego dla spółki Predictail
1. Zamawiający:

Predictail Sp. z o.o.,
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający planuje: zatrudnienie osoby na stanowisku Dyrektora Finansowego.
Zamawiający dopuszcza jednie możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną
(preferowana forma; kontrakt managerski).
Szacunkowy czas pracy w skali miesiąca: 168 godzin
Miejsce pracy: Lublin (ze względu na siedzibę firmy Zamawiającego)
2.1 Zakres obowiązków:

Bieżące zarządzanie i dbałość o płynność finansową spółki Predictail, w tym finalnie ustalenie
cennika sprzedażowego, opracowywanie analiz prognostycznych i badanie struktury
zapotrzebowania na materiały i usługi niezbędne do realizacji usługi, prowadzenie analiz
finansowych związanych z optymalizacja finansową funkcjonowania Spółki –
Zamawiającego.
Pracownik odpowiedzialny będzie za prowadzenie działań na rzecz pozyskiwanie dalszego
finansowania od inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych.
2.2 Termin trwania umowy:
Od dnia podpisania umowy do 31/05/2018 roku.

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące Oferenta

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie:
a. Osoby fizyczne;
b. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym osoby samozatrudnione) pod
warunkiem, że przedmiot zapytania wykonają osobiście;

1

3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia. Obowiązkowe formalne wymagania (etap I)
Zamawiającego dotyczące Oferenta to:
a. Wykształcenie- co najmniej wyższe ekonomiczne lub ukończone studia podyplomowe z zakresu
zarządzania finansami (potwierdzone dyplomem)
b. Doświadczenie - co najmniej 2 lat pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego lub członka zarządu
w przedsiębiorstwie, które realizowało sprzedaż na rynki międzynarodowe o łącznej wartości nie
mniejszej niż 2,5 mln złotych w jednym z zamkniętych okresów sprawozdawczych. (potwierdzone
referencjami w przypadku Dyrektora Finansowego lub dokumentem stwierdzającym zasiadanie w
zarządzie w przypadku członka zarządu )
c. Doświadczenie- praca na rzecz przynajmniej 1 projektu dofinansowanego ze środków EFRR w
kwocie nie mniejszej niż 5 mln złotych, wykonywana jako Członek Zarządu lub Dyrektor Finansowy
(potwierdzone referencjami w przypadku Dyrektora Finansowego lub dokumentem stwierdzającym
zasiadanie w zarządzie w przypadku członka zarządu).
d. Doświadczenie w nadzorze projektu badawczego finansowanego ze środków prywatnych lub
publicznych, związane m.in. z analizą otoczenia biznesowego dla planowanego nowego produktu lub
usługi. (poparte referencjami)

Nie spełnienie któregoś z powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty jako oznaczającej
niższą jakość niż oczekiwana przez Zamawiającego.
3.3 Finalny wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (etap II):
a. doświadczenie pracy w zarządzie funduszu inwestycyjnego, minimum 2 lata (poparte referencjami),
b. posiadane certyfikaty kwalifikacji: ACCA, lub CIMA, lub CFA,
c. pozyskanie finansowania prywatnego w kwocie nie mniejszej 200 000 złotych, w postaci objęcia
nowych udziałów przez inwestora w spółce w której to Oferent był / jest Dyrektorem Finansowym, lub
Członkiem Zarządu lub udziałowcem. (poparte informacją od inwestora oraz wyciągiem z KRS o
posiadanych udziałach lub akcjach przez inwestora),
d. jakoś przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.
Miejsce realizacji rozmowy to Lublin. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnej za
pośrednictwem np. skype’a. Daty wyznaczone na realizację rozmowy to: 1 marca 2017. Na rozmowie
oceniane będą - Komunikatywność i kultura osobista - Podejście do zarządzania ryzykiem finansowym
w projektach dofinansowanych z EFRR - proponowane kierunki rozwoju dla Zamawiającego.
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4. Kryteria oceny oferty

Za każde z wymienionych kryteriów oceny w punktach od 3.3a do 3.3c Oferent, w przypadku ich
spełnienia, otrzyma po 1 punkcie.
Liczba punktów za kryterium opisane w punkcie 3.3 d, to maksymalnie 3 punkty.
Ostatecznie zostanie wybrany Oferent, który uzyskał największą liczbą punktów.
W przypadku uzyskania tej samej największej ilość punktów przez Oferentów, kryterium
rozstrzygającym będzie łączna wartość pozyskanego finansowania prywatnego (kryterium 3.3c).

5. Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 1 marca 2017 roku, do godziny 24:00, (decyduje termin
wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: info@predictail.com
b) przesłać pocztą/kurierem na: ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż:
02.03.2017.

6. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego zapytania bez podania przyczyn do
momentu podpisania umowy z wybranym oferentem.
Planowane wynagrodzenie dla osoby, która zostanie wybrana w ramach niniejszego zapytania
ofertowego nie będzie przekraczało 5 000 złotych całkowitego kosztu wynagrodzenia ( zakładana
forma rozliczenia: kontrakt managerski)
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