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Zapytanie ofertowe 

 
 
Zamawiaj ący: 
Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 
 
Zaprasza do zło żenia oferty na:  
 
świadczenie doradztwa przez Wykonawcę dysponującego doradcami posiadającymi co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze świadczenia usług doradczych na rzecz 
przedsiębiorców. Doradztwo będzie świadczone w ramach projektu „Doradca Małopolskiego 
Przedsi ębiorcy ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 
na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-12-027/11-00 w ramach Działania 8.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Zlecenie polega na świadczeniu usług doradztwa z zakresu tematyki - finanse 
przedsi ębiorstwa : zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie 
przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; formy opodatkowania działalności 
gospodarczej – wybór optymalnej formy; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty 
płynności finansowej; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak 
utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w 
zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio  i 
długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści 
ekonomicznych. 
 
 
Doradztwo świadczone będzie w okresie 32 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie 
wcześniej niż od 01.01.2012 roku i nie dłużej niż do 31.08.2014 r. 
 
Wykonawca wyświadczy średnio 15 godzin doradztwa miesięcznie, nie więcej niż 500 godzin w 
całym okresie świadczenia doradztwa. 
 
Doradztwo składać  się będzie z działań wynikających z uprzednio przeprowadzonej 
i dostarczonej przez Zamawiającego diagnozy. Celem doradztwa będzie rozwiązanie lub 
przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu a efektem opracowanie i/lub 
wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (za 
wyjątkiem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). 
 
Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też 
bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa np. usługi w zakresie doradztwa 
podatkowego, reklamy, regularnych usług prawnych. Usługa ma na celu wprowadzanie 
innowacji w przedsiębiorstwach.  
 
Usługi doradcze będą świadczone na rzecz BO po zgłoszeniu zapotrzebowania na świadczenie 
usług przez Zamawiającego. Za rekrutację i ocenę zapotrzebowania na świadczenie usług dla  
BO odpowiada Zamawiający. 
 
 Każdorazowo, po przekazaniu Wykonawcy zgłoszenia zapotrzebowania na świadczenie usług 
ustalony zostanie termin oraz  miejsce wykonania usług. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia karty doradztwa (zgodnej ze wzorem 
przekazanym przez Zamawiającego) dla każdego BO indywidualnie, potwierdzającej wykonanie 
usługi. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zbiorczego miesięcznego 
zestawienia z udzielonych usług – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 
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Kryteria wyboru ofert: cena – 100% 
 
 
 
Ofert ę należy zło żyć: 
Miejsce: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz;   
 
Forma: scan wypełnionych i podpisanych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: aruchala@sig.org.pl,  
 
termin złożenia oferty: do 27 grudnia 2011r. do godziny 10:00. 
 
Oferent powinien zło żyć ofert ę zgodnie z zał ączonym formularzem.  
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
Anna Ruchała, tel. 018 44 99 164, e-mail: aruchala@sig.org.pl 
 
Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1. nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, 
2. zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, 
3. nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 
 


