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Wrocław, 11.10.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 1/SZ/2016

W związku z realizacją Projektu „Strefa Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Fundacja Imago zaprasza  do przedstawienia ofert na
realizację  SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I  PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen rynkowych.

Zamawiający: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

I. Przedmiot zapytania.

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  Szkolenia  z  zakresu  zakładania  i  prowadzenia
działalności  gospodarczej  dla  Uczestników  Projektu  „Strefa  Przedsiębiorczości”  w oparciu  o  ramowy
program:

a. Biznes Plan – (24h) - zasady budowy biznesplanu, plan inwestycyjny, analiza rynku i
strategia marketingowa etc.
b. Zakładanie DG (8h)-zasady zakładania, prowadzenia DG oraz wady i zalety poszczególnych
form organizacyjno-prawnych.
c. Podstawy prawno-podatkowe (16h) – analiza ustawy o swobodzie DG, wybór formy
opodatkowania, obowiązki fiskalne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
d. Podstawy marketingu – (8h) strategia i techniki marketingowe, e-marketing.

2. Czas trwania szkolenia: 1grupa x 7dni/szkolenia x 8h/dzień = 56h.
3. Zakres umowy obejmuje realizację szkoleń dla 4 grup.
4. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.
5. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pt.  Strefa przedsiębiorczości w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  współfinansowanego ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany termin realizacji zamówienia: Listopad 2016 – Styczeń 2017.
Miejsce: woj. Podkarpackie.

Zamawiający  zastrzega,  iż  termin  wykonania  zamówienia  może  ulec  zmianie,  o  czym  poinformuje
Wykonawcę niezwłocznie.

Dokładny harmonogram zawierający dni  oraz godziny  szkoleń i  doradztwa, a także miejsce realizacji
szkolenia, uzależnione jest od preferencji Uczestników Projektu i zostaną podane Wykonawcy w terminie
do 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wsparcia, a wskazany przez Zamawiającego termin będzie
musiał zostać uwzględniony przez Wykonawcę.
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II. Dokumenty niezbędne do złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę:

 Formularz oferty (Załącznik nr 1), CV Trenerów potwierdzające wymogi określone w pkt. III.

III. Dodatkowe informacje i wymagania od Wykonawców.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie  oferty jest  uważane za akceptację treści

zapytania.
1) Trener biznesowy posiada min. 3 letnie doświadczenie w pracy doradcy/trenera biznesowego. 
2) Posiadają  uprawnienia  i  kwalifikacje  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3) Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

IV. Kryteria oceny odpowiedzi na zapytanie o cenę:

Najniższa cena - wartość przedmiotu zamówienia brutto - za realizację zlecenia. 

Koszt oferty cenowej zawierać musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

V. Przygotowanie oferty.

1) Oferta powinna zawierać:
a) Cenę brutto za godzinę szkolenia

2) Oferta musi odpowiadać na treść niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oferta  oraz  załączniki  powinny  być  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do reprezentowania

podmiotu.
4) W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz.U. z 2003 r.Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec  to w
ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 

VI. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Do dnia 19.10.2016 roku (data wpływu oferty) do godziny 17:00, drogą pocztową/kurierem/osobiście na
adres: Fundacja Imago, Biuro Projektu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 38-200 Jasło.

VIII. Informacje dotyczące wyboru.

1) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zamknięcia  trybu  niniejszego  zapytania  bez  wybrania
którejkolwiek z ofert, 

2) Zamawiający zleci usługę oferentowi, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w specyfikacji,
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3) Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze.
4) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić  dodatkowe negocjacje  szczegółowych

warunków  realizacji  zamówienia z  Wykonawcą,  którego  oferta  została  uznana  za
najkorzystniejszą,  w  szczególności  jeśli  oferta  uznana  za  najkorzystniejszą  przekroczy  kwoty,
które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowana cena w
rażący sposób odbiega od cen rynkowych,

5) Zamawiający do chwili złożenia zlecenia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn, poprzez zamieszczenie informacji
na stronie www Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.


