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 ROZEZNANIE RYNKU  NR 4/1/17/MS/WP 

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury  rozeznania rynku na przeprowadzenie szkoleń po 

rozpoczęciu działalności gospodarczej w projekcie „Mój szef to ja!” realizowanym w ramach poddziałania 

8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Celem szkoleń organizowanych po 

zarejestrowaniu działalności gospodarczej jest wzmocnienie trwałości firmy. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej 

zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, 

Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co 

najmniej jednej z grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia 

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby z niepełnosprawnościami 

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym) 

- kobiety. 

1. ZAMAWIAJĄCY: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 99 164, 

fax: 18 44 99 165 



 

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:  

Kod/y i nazwa CPV:  

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 

80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

 Przedmiotem zamówienia będą usługi szkoleniowe dla nowopowstałych firm na terenie 

Subregionu Sądeckiego obejmujących następującą tematykę: wydatkowanie i rozliczenie dotacji 

W ramach realizacji zajęć, wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

-przygotowanie szczegółowego programu szkolenia ze wskazaniem celów, zastosowanych metod 

szkoleniowych, korzyści dla Uczestników Projektu. Realizacja wsparcia szkoleniowego, 

kierowanego do uczestników projektu powinna obejmować dobór odpowiednich metod 

nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu wydatkowania i rozliczania. W efekcie 

uczestnicy powinni nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności, które będą wykorzystywać w 

prowadzonej działalności gospodarczej 

-opracowanie materiałów szkoleniowych oraz oznaczenia materiałów szkoleniowych, informacją 

o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, 

-przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników Projektu usług o wskazanym zakresie 

przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych w sposób zapewniający 

osiągnięcie zakładanych celów oraz realizacje programu, 

-prowadzenia dokumentacji realizacji umowy, 

-przeprowadzenie ankiet wśród Uczestników, 

-przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, 

który opuszcza szkolenia lub posiada innego rodzaju zaległości, 

-wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć, 

-rozprowadzania wśród Uczestników Projektu materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 

przekazania,  



 

-w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

potwierdzających odbycie szkolenia, oświadczeń (dotyczących łącznego zaangażowania 

zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS 

oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych 

podmiotów, nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie) oraz karty czasu pracy. 

 

3.  PRZEWIDYWANY TERMIN  I MIEJSCE PRACY: luty 2017- marzec 2018 

Liczba godzin ww. tematyce wynosi 4 godziny. 

Czas pracy: liczba godzin będzie zależna od ilości zrekrutowanych grup i potrzeb szkoleniowych 

poszczególnych grup. 

Miejsce pracy: lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na terenie Subregionu Sądeckiego 

(powiat Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski). 

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW: 

Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, w zakresie zarządzania i marketingu lub inne o 

profilu biznesowym. 

Wykonawca powinien wykazać wiedzę i doświadczenie z zakresie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności 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.  

 

 



 

5. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być złożona na załączniku numer 1 do rozeznania rynku. Składający ofertę winien 

wycenić koszt wynagrodzenia za jedną godzinę usługi brutto. 

Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi 

(w szczególności składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu 

(tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi). 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej – skan- do dnia 03.02.2017 roku do godziny 12:00 

na adres biuro@sig.org.pl.  

mailto:biuro@sig.org.pl

