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Data ogłoszenia: 04.01.2013 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/6.2/2013 
 

Zamawiający: 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”- 45-064 Opole, ul. Damrota 4 
NIP – 7541816455, REGON - 530967602  
tel. 77 4574851 fax 77 4023877 
e-mail: biuro@spp.opole.pl www.spp.opole.pl 
jako instytucja realizująca projekt pn.: „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty 
na: 
 
1. Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych /opisanych poniżej/ dla 40 Benefi-
cjentów pomocy (dwie dwudziesto osobowe grupy szkoleniowe w każdym module) projektu w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy.  
Kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe  
Wartość oferty nie może przekroczyć kwoty 23520,00zł 
 
2. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Benefi-
cjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa in-
dywidualnego i grupowego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”.  
Kod CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa.  
Wartość oferty nie może przekroczyć kwoty 31360,00zł. 
 
1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest:  
I. Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych: 
 
Moduł 1 
Szkolenia – Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy 
a) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
b) Rejestrowanie własnej firmy. Działanie systemu CEIDG. 
c) Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z KSH. Zasady reprezentacji. 
d) Formy zatrudnienia. 
e) Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników. 
f) Nawiązanie stosunku pracy. 
g) Elastyczne i specyficzne formy zatrudnienia. 
h) Ustanie i zmiana stosunku pracy. 
i) Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy. 
j) Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia. 
k) Ochrona pracy. 
 l) Zasady przygotowania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i biznesplanu w zakre-
sie zagadnień prawnych. 
 
Moduł 2 
Szkolenia – Rachunkowość i finanse oraz biznes plan 
a) Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej. 
b) Planowanie finansów. 
c) Majątek firmy i źródła finansowania. 
d) Rachunek zysków i strat. 
e) Rachunek przepływów pieniężnych. 
f) Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa. 
g) Finansowanie działalności. 
h) Ocena opłacalności działalności. 
i) Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. 
j) Podatek od towarów i usług. 
k) Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
l) Sporządzanie biznes planu. 
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m) Analiza firmy i produktu. 
n) Charakterystyka inwestycji. 
o) Analiza rynku i strategia marketingowa. 
p) Dostępne źródła finansowania. 
r) Plan finansowy i prognozy. 
s) Analiza efektywności inwestycji. 
t) Zasady przygotowania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i biznesplanu w zakre-
się zagadnień ekonomicznych. 
 
II. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zgodnie z następującym planem: 
 
a) przeprowadzenie indywidualnych 1. godzinnych spotkań z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowa-
nia potrzeb szkoleniowo-doradczych Beneficjenta pomocy – maksymalnie 40. godzin;  

b)  przeprowadzenie 1. godzinnych spotkań grupowych z Beneficjentami pomocy. Dwie grupy po 20. 
osób. Pomoc doradcza po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej (np. efektywne wykorzy-
stanie/rozliczanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, mentoring) – maksymalnie 2. godziny; 
 
c)  przeprowadzenie indywidualnych 2. godzinnych spotkań z doradcą zawodowym odpowiadającym in-
dywidualnym potrzebom Beneficjentom pomocy. Należy przewidzieć zarówno Konsultacje tematyczne jak 
i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych na bieżąco przez Beneficjentów pomocy – maksymalnie 
80. godzin; 
 
d) doradztwo specjalistyczne w ilości 3. godzin dla 34. Beneficjentów pomocy na etapie wsparcia pomo-
stowego obejmującego np.: pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji, bezpośrednią pomoc kapitałową 
wspomagająca „przetrwanie” Beneficjenta pomocy do momentu uzyskania przez niego płynności finan-
sowej, działania polegające na organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowo zarejestrowa-
nych przedsiębiorców, kojarzeniu przedsiębiorców o uzupełniające się rodzaje działalności itp. 
 
2. Sposób i termin składania ofert  
1. Oferty można składać osobiście w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, ul. Damro-
ta 4, 45-064 Opole, III piętro, lub nadsyłać pocztą w terminie do dnia 21.01.2013 r., do godz. 15:00. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna być:  
- opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy, jeżeli brak),  
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, nr NIP,  
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
2. Oferty będą przyjmowane od następujących oferentów: 
a) osoby prowadzące działalność w zakresie zapytania ofertowego tworzące zespół wykonawczy. 
b) zespół składa się z minimum trzech osób /członkowie zespołu/, musi dysponować doświadczeniem w 
prowadzeniu szkoleń i doradztwa opisanego w dziale I i II Zapytania. 
c) zespół wyznacza kierownika zespołu. 
d) każda z osób wypełnia Formularz aplikacyjny – Załącznik nr 1. 
e) z każdym członkiem zespołu zostanie podpisana oddzielna umowa. 
f) dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. 
 
3. Oferta cenowa musi być przygotowana zgodnie z zapisami Załącznika nr 2.  
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania oferty przez składającego bez podania przyczyny.   
 
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia „Promo-
cja Przedsiębiorczości’ w Opolu pod adresem: www.spp.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby / adresu 
wykonawcy. Zamawiający wyśle również informację o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, 
który złożył ofertę.  
 
4. Wykluczenia  
Beneficjent - Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu nie może udzielać zamówienia 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozu-
mie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo-
wiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z  
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szcze-
gólności na:  
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  
Wykonawca powinien dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku ww. powiązań – Załącznik nr 4.  
 
5. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia  
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie - Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opo-
lu, ul. Damrota 4, III piętro, lub telefonicznie 77 456 56 00. Informacji udziela: Gerhard Matheja, Agnieszka 
Rytwińska i Magdalena Gajecka-Hendel.  
 
6. Termin wykonania zamówienia  
Zamówienie będzie realizowane w miesiącach: luty 2013 – lipiec 2013. 
  
7. Kryteria oceny ofert  
1) Kryterium jakościowe – 70% – ocena na podstawie załączonego Formularza aplikacyjnego:  
- doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, 
- kompetencje udokumentowane profilowanym wykształceniem, 
- doświadczenie w pisaniu wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,  
- doświadczenie w pisaniu biznes planów,  
- doświadczenie w zakresie prowadzenia indywidualnego mentoringu,  
- doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności / doświadczenie w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej,  
- doświadczenie w ocenie opłacalności inwestycji / biznes planów;  
2) Kryterium cenowe – 30% 
 
8. Zespół ubiegający się o realizację zadania powinna złożyć:                                                                                                      
a) Formularz aplikacyjny – Załącznik nr 1 do zapytania;                                                                                    
b) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do zapytania.                                                                                                                                       
c) oświadczenie zainteresowanego o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestęp-
stwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe – Załącznik nr 3 do zapytania;                                 
d) oświadczenie o braku ww. powiązań – Załącznik nr 4.                        

 
 
Ocena na podstawie zaproponowanej ceny całościowej za poszczególne zadania.  
 
Niniejsze zamówienie jest realizowane w oparciu o zasadę komkurencyjności.  
 
Zamawiający nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy (dot. również kosz-
tów poniesionych podczas przygotowania oferty).  
 
 
Przygotował: Gerhard Matheja                                Zaakceptował: Jakub Czyczyło 


