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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 NA PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU  
„Mały Biznes” 

 
 
 

Zamawiaj ący: 
Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 
 
Zaprasza do zło żenia oferty na: 
 
Pełnienie funkcji specjalisty ds. przedsiębiorczości do rekrutacji Beneficjentów pomocy 
w ramach I i II edycji projektu „Mały Biznes” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Zamówienie polega na ocenie formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzeniu 
indywidualnych rozmów z  Kandydatami do I i II edycji projektu, weryfikacja i ocena 
planowanego przedsięwzięcia m.in. pod kątem realności, trwałości i potencjału oraz 
predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o Kartę Oceny 
Merytorycznej. 
 
CPV: 79600000-6 
  

I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :  
Usługa świadczona zgodnie z harmonogramem projektu w miesiącu okresie: 
 od lipca  2012 r. do  wrze śnia 2012  r.  
  

II. WYMAGANIA WZGL ĘDEM SPECJALISTÓW:  
1. wykształcenie wyższe, 
2. minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w jednostce związanej z  

przedsiębiorczością  lub instytucji otoczenia biznesu,  
 

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Nowy Sącz 
 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:  
Spełnienie wymagań określonych w zapytaniu. 
Najniższa  cena przedstawiona przez Wykonawcę 
 

V. UWAGI:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i  nie obliguje S ądeckiej Izby 
Gospodarczej do skorzystania z przedstawionej ofert y.  
 
 
Wybór Wykonawcy mo że być rozstrzygni ęty, je żeli wpłynie cho ćby jedna oferta. 
 
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ: 
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 dnia 02.07.2012r. do godziny 09:00 
 
Oferent powinien zło żyć ofert ę zgodnie z zał ączonym formularzem.  
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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. zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem; 
2. nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie; 
3. wykluczenia podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Sądecką Izbą 

Gospodarczą. 
 

 


