
 

            

      

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI OD 20 TYS DO 50 TYS 

Nr postępowania: - 
Tytuł projektu: „Biznes od A do Z” nr RPKP.08.03.00-04-0001/16 
Realizator projektu: Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO  

Opis przedmiotu 

Rodzaj usługi: 

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie „Analiza marketingowa – budowanie przewagi 
konkurencyjnej firmy” dla 41 Uczestników/czek Projektu „Biznes od A do Z” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Szczegółowy opis 
usługi/zadań: 

Celem projektu jest wzrost liczby nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez rozwijanie 
przedsiębiorczości wśród 48 osób (16 kobiet, 32 mężczyzn) bezrobotnych i biernych 
zawodowo powyżej 29. roku życia, należących do co najmniej jednej z następujących 
grup: osoby powyżej 50 roku życia – 11 (3 kobiety, 8 mężczyzn), osoby długotrwale 
bezrobotne – 14 (6 kobiet, 8 mężczyzn), osoby o niskich kwalifikacjach – 43 (15 kobiet, 
28 mężczyzn) zamieszkałych w województwie kujawsko – pomorskim na obszarze 
powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego i radziejowskiego w okresie od 
sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. Co najmniej 85 % tj. 41 osób (27 mężczyzn i 14 
kobiet) otworzy własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 
miesięcy (od zakończenia ostatniej formy wsparcia) na terenie województwa kujawsko 
– pomorskiego.  
Organizacja szkolenia „Analiza marketingowa – budowanie przewagi konkurencyjnej 
firmy” ma przyczynić się do wzrostu wiedzy i umiejętności Uczestników/czek Projektu 
w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej.  
Dokładny termin świadczenia usług musi być dostosowany do potrzeb i 
możliwości osób z nich korzystających oraz zgodny  
z harmonogramem realizacji projektu. 

Miejsce wykonania usługi: Miasto Inowrocław (woj. kujawsko – pomorskie)  
Okres realizacji usługi: od: 2018-10-15 do: 2018-10-31 

Wymagane 
kwalifikacje/doświadczenie 
podmiotu bezpośrednio 
świadczącego usługę: 

Przeprowadzenie szkolenia „Analiza marketingowa – budowanie przewagi 
konkurencyjnej firmy” powierzone zostanie trenerowi specjaliście lub trenerom 
specjalistom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w obszarze 
metodycznym:  
- wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z tematyką szkolenia, 
- min 2 letnie doświadczenie w zawodzie potwierdzone odpowiednimi dokumentami,  
- wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, doświadczenie w pracy/nauczaniu 
osób dorosłych, 
- minimum 3 przeprowadzone szkolenia z zakresu tematycznego, 
- doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo, 
- min. 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej.  

Dodatkowe wymagania: 

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 07.09.2018 r. do 

godziny 16.00 pod adres Biuro Projektu „Biznes od A do Z”, ul. Szeroka 1 lok. 216, 

88-100 Inowrocław (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu). Oferty, które 

wpłyną po terminie składania ofert zostaną odrzucone bez rozpatrywania. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za 

pośrednictwem e-mail. 

Zawartość oferty: 
Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, w tym wycenę 
wymaganych prac wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i 
osobowych. 



 

            

      

 

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Karol Kostrzewski – koordynator projektu (e- mail: 

k.kostrzewski@biuroprojektu.eu) oraz Agnieszka Wiechecka – Asystent Koordynatora, tel. 797 602 813, e – mail: 
a.wiechecka@biuroprojektu.eu . Kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - projekt „Biznes od A do Z” RPKP.08.03.00-04-0001/16 

DANE WYKONAWCY: 

Nazwa Wykonawcy lub imię i 
nazwisko Trenera: 

 Nr domu, nr lokalu:  

Województwo:  NIP:  

Kod pocztowy:  REGON:  

Miejscowość:  e-mail do kontaktu:  

Ulica:  Telefon do kontaktu:  

 

OFERTA CENOWA 

 

L.p. Rodzaj Łączna liczba godzin 
szkolenia (12 godzin x 
4 grupy)    

Cena brutto za 
jedną godzinę 

szkolenia „Design 
thinking”  

Wartość brutto 

1. Przeprowadzenie szkolenia „Analiza marketingowa – 
budowanie przewagi konkurencyjnej firmy” w wymiarze 
12 godzin na 4 grupy (w jednej grupie max 12 osób) 
umowa cywilnoprawna  
 
 
 

48 
 
 

 

  

   RAZEM:  

 
OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. Oświadczam/y, że posiadamy Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę  
3. Oświadczam/y, iż znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonania zadania. 
4. Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń. 
 

 

Miejscowość……………………………, dnia………………… 

  
          ……………………………………………………………. 

               pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby  
   działającej w imieniu Wykonawcy 
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………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Biznes na start!” 

Nr RPKP.08.03.00-04-0003/16 

 

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Reprezentujący 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. 

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, ul. Jagiellońska 3, 64 – 800 Chodzież 

oraz Partnerem Projektu Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek ul. 

Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IŻ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

………………………………, dnia ……………………… 2018 r. 

Miejscowość 

 

 

…………………………………………………. 

Wykonawca lub osoba działająca 

w imieniu Wykonawcy 


