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PEflcló D'OFERTA

DE SERVEIS

EXPEDIENT: 3512018
RESPONSABTE DEL CONTRACTE: Gustavo Cuadrado
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City precisa la prestació del servei, que

tot seguit

es relaciona:

Els treballs

d' lmplementac¡ó de la metodologia per a la cocreació de 3 projectes

innovadors a través de les comissions bilaterals Reus-Tarragona.
Eltermini d'entrega de la totalitat de la prestació del Servei serà d'un any des de la notificació
de l'adjudicació is'entregarà a la seu de la Fundació.
La prestació es dividirà en les següents etapes:

'

Febrer 20L9. Posada en marxa del Projecte. Anàlisis inicial per a la generació d'idees de
projectes adequats al Pla Estratègic Smart Region de la Fundació.

'

Etapes per a desenvolupar cadascun del projectes: el Ler projecte al febrer-març 20L9, el

2n projecte a l'abril-maig 2019

i el 3er projecte a l'octubre-novembre

de 20i.9.

A

cadascuna de les etapes es realitzaran les següents accions:

.
.
.
'
.
.

Formació dels equips multidisciplinars de cocreació.
Realització

de 2

sessions de cocreació o workshops.

Suport online i presencial durant tot el procés de cocreació.
Gestió d'acords amb diversos ens per a impulsar els processos de creació.

Disseny i redacció del projecte d'innovació.
Avaluació del procés de cocreació.

Per a la selecció de l'oferta es tindran en compte els següents criteris:

Aportar formació amb titulació oficial i/o reconeixement estatal o internacional de l'
àmbit de la cocreació innovadora.
Experiència

en l'ús de metodologies de cocreació

i

projectes vinculats al procés

desenvolupat.
Preu.
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L'oferta s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic
serencia@tarragonasmart.cat

i

a la

següent

adreça:

haurà de fer referència al número d'expedient indicat a

la

capçalera, abans del dia 5 de febrer de 2019.

Juntamènt amb l'oferta haureu de presentar degudament complimentada

i

signada

la

declaració responsable segons model que s'acompanya.
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el Gustavo Cuadrado 977203368
gere ncia @ta rragonasma rt.cat.
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:

:

Gustavo Cuadrado Moya, gerent.
Tarragona, 29 de gener de 2019
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