
 
 

Wrocław, dnia 11 stycznia 2017 r. 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

w ramach rozeznania rynku 

W związku z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości  
osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym 
wskaźniku przedsiębiorczości w woj. dolnośląskim”, nr projektu RPDS.08.03.00-02-0008/16  
realizowanego w ramach 8.3., Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń oraz 
przygotowanie autorskich skryptów szkoleniowych, w ramach szkolenia „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
TWORZENIE BIZNESPLANU” na terenie województwa dolnośląskiego, które odbędzie się w 3, 
niezależnych od siebie grupach szkoleniowych, średnio 15 osób w grupie (ostateczna liczba 
uczestników danej grupy szkoleniowej zostanie określona najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem 
szkolenia), przez 5 dni, łącznie 40 godziny szkoleniowych/grupę i składa się z 3 bloków tematycznych, 
stanowiących poszczególne części przedmiotu zamówienia: 

 

1. Część I :  
• zakładanie działalności gospodarczej; 
• przepisy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.  

Tematyka dotycząca części I rozeznania rynku, prowadzona będzie przez 1 dzień, przez 8 h dla każdej 
z trzech grup szkoleniowych. 

O wykonanie części I zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający wykształcenie 
prawnicze, który zrealizował 100 lub więcej godzin szkoleń / doradztw prawnych w przedmiotowym 
zakresie. Wskazane w ofercie doświadczenie będzie weryfikowane w momencie podpisania umowy 
przez Zamawiającego. 

  

2. Część II: 
• źródła finansowania działalności gospodarczej; 
• praktyczna wiedza nt. ubezpieczeń społecznych i księgowości; 
• biznesplan, m.in.: struktura, cele, formułowanie założeń, analiza finansowa. 

Tematyka dotycząca części II rozeznania rynku, prowadzona będzie przez 3 dni, przez 8 h/dzień 
(łącznie 24 h/grupę) dla każdej z trzech grup szkoleniowych. 

O wykonanie części II zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zrealizował 100 lub więcej 
godzin szkoleń / doradztw w przedmiotowym zakresie. Wskazane w ofercie doświadczenie będzie 
weryfikowane w momencie podpisania umowy przez Zamawiającego. 
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3. Część III: 
• działania promocyjne, reklama. 

Tematyka dotycząca części III rozeznania rynku, prowadzona będzie przez 1 dzień, przez 8 h dla 
każdej z trzech grup szkoleniowych. 

O wykonanie części III zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zrealizował 100 lub więcej 
godzin szkoleń / doradztw prawnych w przedmiotowym zakresie. Wskazane w ofercie doświadczenie 
będzie weryfikowane w momencie podpisania umowy przez Zamawiającego. 

 

Termin realizacji przedmiotu rozeznania rynku:  
Styczeń – luty 2017, przy czym, pierwsza grupa szkoleniowa odbędzie się w terminie:  
17.01 – 21.01. 2017 r. Termin realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, dla I grupy 
szkoleniowej zostanie ustalony bezpośrednio z Wykonawcami poszczególnych części zamówień po 
podpisaniu umowy o wykonanie danej części zamówienia. 
 
Skrypty szkoleniowe: 
W ramach każdej z części, Wykonawcy zobowiązani będą do przygotowania autorskich skryptów 
szkoleniowych, które Wykonawca prześlę do Zamawiającego do akceptacji. W przypadku uwag 
Zamawiającego co do jakości skryptów, Wykonawca będzie zobowiązany do naniesienia wskazanych 
uwag oraz poprawek. 

 
Ofertę należy złożyć drogą: 

- mailową w odpowiedzi na przesłany mail poprzez uzupełnienie formularza oferty, stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do dnia 13.01.2017 r. do godz. 18:00 podając stawkę 
godzinową za przeprowadzenie danej części przedmiotu zamówienia. 

Jeden oferent może złożyć ofertę zarówno na jedną jak i na kilka części przedmiotu zamówienia. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na adres: 
czasnawlasnybiznes-dolnysl@kompass-consulting.pl . 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 

DANE OFERENTA: 

Oferent: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …..…………………………………………………………………………………………. 

adres email : ……………………………………………………………………………………. 

nr tel.: ……………………………………………………………………………….……………. 

 

 

Krótki opis potwierdzający kompetencje i potencjał do realizacji usługi 

 

 

OFERTA CENOWA ZA PRZEPROWADZENIE 1 GODZINY SZKOLENIA,  
W RAMACH CZĘŚCI ……... ROZEZNANIA RYNKU: 

Oferta cenowa brutto w PLN (w tym VAT jeśli dotyczy) za 
przeprowadzenie 1 godziny szkolenia 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, imię i nazwisko 
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