
 

     

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                                                         Piła, dnia 15.07.2020 r. 

    

CENTRUM DOSKONALENIA KADR 

Ewa Perlińska 

ul. Staszica 15  

64-850 Ujście 

NIP 764-235-55-99 

 
 

 

Rozeznanie rynku  
dotyczące przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących  

do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 
w związku z realizacją projektu pn. ”Centrum przedsiębiorczości” 

nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 
 

 
I. Postanowienia wstępne 

 
W związku z realizacją Projektu pn. „Centrum przedsiębiorczości”, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie 
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska przeprowadza rozeznanie rynku 
dotyczące przeprowadzenia  szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto  

do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej projektu: 

www.e-cdk.pl 

Zamówienie stanowiące przedmiot  niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. 

 

III. Przedmiot rozeznania rynku 
 

Zamówienie dotyczy: 

Kod CPV:  

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 

80532000-2 - Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 

 

http://www.e-cdk.pl/


 

     

 

 

 

 

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń grupowych przygotowujących do założenia 

i prowadzenia działalności gospodarczej dla 46 Uczestników projektu (4 grupy) w łącznym wymiarze 240 godzin (tj. 

60 godzin/grupa x 4 grupy). 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej realizowane w czterech modułach:  

1) Moduł „Prawne aspekty prowadzenia działalności” - 15 godzin  

Minimalny zakres tematyczny: 

− ramy prawne funkcjonowania MMŚP. 

− zakładanie działalności gospodarczej, 

− wybrane aspekty prawa handlowego, pracy, cywilnego w działalności gospodarczej. 

2) Moduł „Księgowość w małej firmie” - 15 godzin  

Minimalny zakres tematyczny: 

− źródła finansowania działalności gospodarczej, 

− aspekty finansowe i rachunkowe prowadzenia działalności gospodarczej, 

− podatki i ubezpieczenia społeczne. 

3) Moduł „Podstawy marketingu” – 15 godzin 

Minimalny zakres tematyczny: 

− marketing i budowanie marki, 

− promocja i reklama, 

− relacje z klientami. 

4) Moduł „Biznesplanowanie” - 15 godzin  

Minimalny zakres tematyczny: 

− rodzaje modeli biznesowych, 

− analiza zasobów, 

− tworzenie strategii i planów. 

 

Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod: mini - wykład, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne. 

Łącznie 8 dni szkoleń. Przez jedną godzinę szkolenia należy rozumieć 45 minut (1 godzina = 45 minut). Do czasu zajęć nie 

wlicza się przerw. Szkolenia grupowe dla Uczestników/czek projektu mogą być realizowane również w soboty i niedziele.  

 

Celem wsparcia jest nabycie przez Uczestników projektu wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz zasad tworzenia/przygotowania biznesplanu. Rezultatem ww. wsparcia będzie nabycie 

kompetencji potwierdzonych certyfikatem ukończenia każdego modułu szkolenia. 

 

Rezultatem ww. wsparcia będzie nabycie kompetencji potwierdzone certyfikatem. Szkolenia realizowane będą zgodnie 

z 4 etapami określonymi w „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego…”:  

I Zakres (ww. grupa docelowa i obszar interwencji), 

II Wzorzec (efekty uczenia się - wiedza i umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej), 

III Ocena (weryfikacja efektów uczenia się: testy/zadania ocenione przez prowadzących; wymagany wynik testów/zadań min. 

60% pkt + obecność na min. 80% zajęć), 

IV Porównanie (wyników testów/zadań z przyjętymi wymaganiami - potwierdzone nabycie (lub nie) kompetencji i wydanie 

certyfikatu). 

 

W związku z powyższym Wykonawca lub osoby wyznaczone do realizacji zamówienia z ramienia Wykonawcy (z wpisem do 

RIS – jeśli dotyczy) powinny posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia dopuszczające go/ich do świadczenia usług 

szkoleniowych zgodnie z przyjętymi standardami realizacji, tj. wykształcenie wyższe/certyfikaty/dyplomy/inne umożliwiające 

przeprowadzenie wsparcia oraz min. 2-letnie doświadczenie w danej dziedzinie/obszarze tematycznym.  



 

     

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do 46 osób (25K/21M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30(16K/14M) bezrobotnych 

i 16 (9K/7M) biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących 

w rozumieniu KC na terenie województwa łódzkiego (z czego min. 60% tj.28 osób (15K/13M) na terenie powiatów, w których 

wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość dla całego województwa 

łódzkiego na koniec grudnia 2018 roku oraz min. 60% tj.28 osób (15K/13M) na terenie powiatów, dla których wartość 

opublikowanego przez GUS wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż wartość dla całego województwa łódzkiego, na koniec grudnia 2017 roku, 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: 

• min. 9 (5K/4M) osób w wieku 50 lat i więcej, 

• min. 12 (7K/5M) długotrwale bezrobotnych, 

• 25 kobiet, 

• min. 4 (2K/2M) osoby z niepełnosprawnościami 

• min. 15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach  

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup stanowiący max. 20% bezrobotnych, z wyłączeniem 

osób, które posiad wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS, prowadziły działalność gospodarczą na 

podstawie odrębnych przepisów bądź zawiesiły ww. działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu. 

 

Planowany termin realizacji zamówienia:  lipiec - wrzesień 2020 r. 

 

Planowane miejsce realizacji zajęć:  obszar województwa łódzkiego. Wsparcie organizowane będzie w miejscowościach 

w których zbiorą się min. 11-osobowe grupy Uczestników. 

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty 
 

1. Ofertę należy przesłać w jeden z poniżej wskazanych sposobów: 
 

a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: 

m.ciecjacka@eprojekty.info 
 

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego:  

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska 

64-920 Piła, ul. Dr Franciszka Witaszka 6 
 

c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: 

  Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska 

64-920 Piła, ul. Dr Franciszka Witaszka 6. 

 

2. Oferty należy złożyć do dnia  20.07.2020 r., do godziny 15.00. 

(decyduje data i godzina wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów). 

 

V. Sposób przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi zawierać: 

a) „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku, 

b) dokument potwierdzający posiadanie wpisu do RIS (np. aktualny wydruk internetowy wygenerowany nie wcześniej 

niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert) – jeśli dotyczy.  

mailto:m.ciecjacka@eprojekty.info


 

     

 

 

 

 

c) wydruk z CEIDG lub KRS (wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert) – jeśli 

dotyczy. 

d) CV osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe 

(telefon, e-mail), NIP, REGON. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobą upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. 

5. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty. 

6. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać wszystkie koszty: m.in. podatek VAT), 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

7.  Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników 

postępowania. 

10. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę. 

 

VI. Ocena ofert 
 

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana 

usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania 

się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Zmiany terminów i ilości osób wskazanych w rozeznaniu. 

b) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert. 

c) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 

d) Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

e) Rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 

 

 

 

………………………, dnia ……………… 

 

 

…………………………………………………. 

Dane Wykonawcy 

(nazwa, adres,  NIP, REGON) 

 

 

Dotyczy rozeznania rynku na przeprowadzenie szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej (60 godzin dla 1 grupy) – 60 godzin x 4 grupy - łącznie 46 UP w projekcie pn. „Centrum 

przedsiębiorczości”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 

Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach 

bezzwrotnych, prowadzonego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Odpowiadając na rozeznanie rynku w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących do 

założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach powyżej wskazanego Projektu składamy niniejszą wycenę 

i oferujemy przeprowadzenie usługi w poniżej podanej cenie: 

 

Rodzaj zajęć 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 

godzinę 

Liczba godzin 
Łączna kwota zamówienia 

brutto  

(A) (B) (A x B = C) 

Przeprowadzenie szkoleń grupowych 

przygotowujących do założenia i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej: 

60 godz. x 4 grupy 

 240  

 

 

Jednocześnie oświadczamy, iż: 



 

     

 

 

 

 

1. Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania rynku, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim 

określone. 

2. Dysponujemy niezbędnym zapleczem oraz potencjałem gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

4. Podana przez nas cena brutto jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych 

przez Zamawiającego. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:  (imię, nazwisko, telefon, e-mail).  

 

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

 

 

 

 

 

…………..………………………….. 

         (podpis Wykonawcy) 


