Rzeszów, 06.09.2021 r.
ROZEZNANIE RYNKU
Małopolski Instytut Gospodarczy,
z siedzibą: Al. Józefa Piłsudskiego 40/11, 35-001 Rzeszów,
posiadający NIP: 8130267846,
REGON: 690034438,
KRS: 0000005265,
realizujący projekt: „Własna firma szansą na sukces”,
na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Projekt
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane szkolenia:
Część
zamów
ienia

1

Przedmiot zamówienia szkolenie z zakresu:

Jednostka
miary

Liczba godzin
przeznaczona
na 1 grupę

Liczba grup
wg planu,
po 10 osób
każda

Działalność gospodarcza w
kontekście przepisów
prawnych, księgowość
oraz przepisy podatkowe i
ZUS.

Godzina
szkoleniowa

8

4

2

Sporządzenie biznesplanu i
jego realizacja.

Godzina
szkoleniowa

16

4

3

Reklama i inne działania
promocyjne, pozyskanie i
obsługa klienta, radzenie
sobie ze stresem i
konfliktem, negocjacje
biznesowe.

Godzina
szkoleniowa

8

4

4

inne źródła finansowania
działalności gospodarczej.

Godzina
szkoleniowa

8

4
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ne
terminy
dla 1 i 2
grupy
18.09.
2021 30.09.
2021

Planowa
ne
terminy
dla 3 i 4
grupy
Listopad
2021
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2021 30.09.
2021
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2021 30.09.
2021
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2021
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2021 30.09.
2021

Listopad
2021

Listopad
2021

I. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Rzeszów
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) akceptują treść rozeznania rynku bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści rozeznania,
b) posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności
określonych w przedmiocie zamówienia:

- posiadają wykształcenie wyższe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego
szkolenia,
- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
- kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako
ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie
doświadczenia w kształceniu dorosłych min. 750 godzin).
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających
kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów) i doświadczenie (CV) do wykonywania czynności określonych w
przedmiocie zamówienia po wyborze jego oferty a przed podpisaniem umowy.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego rozpoznania rynku.
Wnioskodawca dopuszcza złożenie oferty częściowych.
Oferty można składać do 15.09.2021 r. do godziny 9:00 (decyduje data wpływu do biura projektu):
a. e-mailem: biuro@mig.org.pl
b. osobiście w biurze projektu: ul. E. Orzeszkowej 7, 35-006 Rzeszów
c. pocztą na adres biura projektu:
Małopolski Instytut Gospodarczy,
Fundacja Akademia Obywatelska
ul. E. Orzeszkowej 7, 35-006 Rzeszów
Osoba do kontaktu:
Krzysztof Kaszuba, tel.: 798 262 904, e-mail: biuro@mig.org.pl
Oferty, które wpłynęły po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Kryterium oceny oferty: cena 100%

…………………, ………………………r.
Odpowiedź na rozeznanie rynku z dnia 6.09.2021 r.
dotyczące wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej, w związku z realizacją projektu „Własna firma szansą na
sukces” na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.05.2021 nr POWR.01.02.01-18-0001/20 z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś
Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku
pracy prowadzonego przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z opisem usługi i wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku
oświadczamy, iż:
Oferujemy realizację zamówienia na podstawie kosztorysu przedstawionego poniżej:
Część
Przedmiotu zamówienia szkolenie z
Liczba godzin do
Cena
zamówie zakresu:
realizacji w 4 grupach jednostko
nia
wa
1
Działalność gospodarcza w kontekście
32
przepisów prawnych, księgowość oraz
przepisy podatkowe i ZUS
2
3

Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
Reklama i inne działania promocyjne,
pozyskanie i obsługa klienta, radzenie sobie
ze stresem i
konfliktem, negocjacje biznesowe

64
32

4

inne źródła finansowania działalności
gospodarczej

32

Łącznie

Łączna
kwota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ceny wskazane w pkt 1 są cenami brutto i uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznałem/am* się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w
nim zawarte.
Oświadczam, że posiadam doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.
W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą do dnia 1.12.2021 roku.
Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować usługę najpóźniej do 1.12.2021 roku.
Osobą
wyznaczoną
do
kontaktu
(imię,
nazwisko,
nr
telefonu,
adres
e-mail)
............................................................................................................................................................

….………………………………………………………………………………
Pieczęć / podpis Oferenta

