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Bytom, 26.06.2019 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  
na przeprowadzenie szkoleń dot. zakładania oraz  prowadzenia działalności gospodarczej  

dla uczestników/czek projektu pt.:  „Impuls do przedsiębiorczości!” nr RPSL.07.03.03-24-082H/17   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia 
 
 

I. Zamawiający 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

60-591 Poznań, ul. Hoża 1 

NIP 779-234-88-79, REGON 301012830 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie rozeznania rynku. 
Przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

80500000 - 9 – usługi szkoleniowe 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług szkoleniowych dla 
uczestników/czek projektu zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.  

Usługi szkoleniowe będą oferowane w dwóch kategoriach: 

1) podstawowej w wymiarze 48 godzin obejmującej 4 moduły x 12 godzin szkoleń + min. 8 godzin 
indywidualnych usług doradczych/osobę), grupa max 12 osób, które nie posiadają żadnej wiedzy 
z zakresu prowadzenia firmy, 

2) średniozaawansowanej w wymiarze 32 godzin obejmującej 4 moduły x 8 godzin szkoleń, grupa 
max 12 osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy 

Celem usług szkoleniowych jest przygotowanie uczestników/czek projektu do założenia i samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanów. Szkolenia powinny być 
prowadzone z wykorzystaniem metod: mini wykład, warsztaty, case study. 

Szkolenia obejmują w sumie 80 godzin (32 godziny + 48 godzin) oraz n/w moduły: 

Moduł 1.„PIERWSZE KROKI W BIZNESIE” w tym: a) procedura zakładania działalności gospodarczej,  
b) aspekty finansowe i rachunkowe prowadzenia działalności, c) podatki i ubezpieczenia społeczne; 

Moduł 2."PODSTAWY PRAWA W BIZNESIE" w tym: a) formy organizacyjno–prawne MMŚP, b) wybrane 
aspekty prawa handlowego, pracy, cywilnego w działalności gospodarczej; 

Moduł 3.”MARKETING" w tym: a) koncepcja marketing-mix, b) budowanie marki firmy, produktu,  
c) zarządzanie relacjami z klientami, d) networking; 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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Moduł 4.”BIZNESPLAN” w tym: a) tworzenie modeli biznesowych, b) analiza zasobów, c) tworzenie 
strategii i planów, d) przygotowanie biznesplanu. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin szkoleń w zależności od liczby osób 
zakwalifikowanych do projektu/ilości poszczególnych grup szkoleniowych. 

 

V. Wymagania wobec oferentów  

W postępowaniu mogą brać udział wszyscy Wykonawcy spełniający wymagania lub dysponujący 
personelem spełniającym n/w wymagania: 

1) wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie, której dotyczy szkolenie lub  

2) min. 2-letnie doświadczenie zawodowe np. w dziedzinie objętej szkoleniem, prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub prowadzeniu szkoleń w podobnej tematyce.  

Dodatkowe wymagania: 

1) Umiejętność dostosowania przekazu informacji do poziomu wiedzy i wykształcenia 
uczestników/czek projektu. 

2) Znajomość zasad realizacji projektów EFS na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności „Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy”. 

3) Samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji. 
 

VI. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby/podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) Pozostawanie 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) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: 

a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 
zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 
odpowiedzialności;  

b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;  

c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, 
uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.  
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VII.  Warunki składania ofert    

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty dotyczącej realizacji jednego, kilku wybranych lub wszystkich 
modułów szkoleniowych. 

3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania.  

4. Do oferty należy załączyć: 

a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) oświadczenie RODO wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego (dotyczy osób fizycznych osobiście 

realizujących przedmiot zamówienia) lub 

c) oświadczenie RODO wg Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy wykonawców 

realizujących przedmiot zamówienia np. poprzez pracowników/współpracowników), 

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 
literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być 
opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób 
upoważnionych do reprezentowania Oferenta. 

6. Ofertę cenową można przesłać drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres e-mail: 
dotacje.bytom@alterego-dis.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w biurze projektu w Bytomiu 
(41-909), ul. Świętochłowicka 5 (3 piętro) 

7. Termin składania ofert upływa 3 lipca 2019 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do 
Zamawiającego. 

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

VIII.    Opis sposobu obliczania ceny 

1. Oferta powinna zawierać cenę za jedną godzinę szkolenia wyrażoną w złotych polskich w kwocie 
brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki ubezpieczeniowe 
ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę (jeżeli dotyczy) oraz podatek 
dochodowy od osób fizycznych. 

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. 

IX. Postanowienia końcowe dotyczące przedmiotu zamówienia i umowy 

1. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cen za usługę. 

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

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny. 

 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.  
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  
Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO (dot. osób fizycznych osobiście realizujących przedmiot zapytania) 

 

mailto:dotacje.bytom@alterego-dis.pl
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

prowadzenie szkoleń przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 

 

DANE OFERENTA:  

1 Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta  

2 Adres  

3 Tel./fax  

4 E-mail   

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert cenowych oświadczam, że oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za cenę:  

l.p. Rodzaj usługi Cena brutto* w PLN  

za 1 godzinę usługi 

Słownie cena brutto   

za 1 godzinę usługi 

1 Usługi szkoleniowe: 

Moduł 1. Pierwsze kroki w biznesie 
  

2 Usługi szkoleniowe –  

Moduł 2. Podstawy prawa w biznesie 
  

3 Usługi szkoleniowe –  

Moduł 3. Marketing 
  

4 Usługi szkoleniowe –  

Moduł 4. Biznesplan 
  

*cenę powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez 

Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę (jeżeli dotyczy) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli dotyczy). W cenie 

szkolenia należy ująć opracowanie materiałów szkoleniowych. 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza złożenie oferty dotyczącej realizacji jednego, kilku wybranych lub wszystkich 

modułów szkoleniowych – należy wpisać kwotę przy wybranych modułach szkoleniowych, przy pozostałych należy 

wpisać „nie dotyczy”. 

 

 

Oświadczam, że: 

1) spełniam/osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu zamówienia spełniają* wymagania 
określone w zapytaniu ofertowym;  
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2) zapoznałam/em się z zapytaniem cenowym na ww. usługi i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 

3) zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;  

4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

5) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie swoje lub 
osób zaangażowanych do wykonania zamówienia,  

b) wykonania zamówienia za stawkę wynagrodzenia podaną w niniejszym formularzu.  

Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu Cywilnego za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą i niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu 

są  zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                    Czytelny podpis Oferenta 

 
 
 
 
Załączniki 
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, 
2. oświadczenie RODO (dotyczy osób fizycznych osobiście realizujących przedmiot zapytania), 
3. oświadczenie dot. RODO dla wykonawców realizujących przedmiot zamówienia poprzez pracowników/współpracowników 
4. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). 
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Załącznik nr 2  

DANE OFERENTA: 

1 Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta  

2 Adres  

3 Tel./fax  

4 E-mail   

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

Ja, niżej podpisana/y  składając ofertę cenową w ramach projektu pt.: „Impuls do przedsiębiorczości” 

oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;  
2. posiadam/dysponuję osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 
3. w ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 

Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było 
następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność, 

4. w ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania 
umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty, 

5. nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  

 
 

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

Miejscowość, data                                        pieczęć i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób       

                                                           
1 niewłaściwe skreślić.  
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Załącznik nr 3  

 
OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

NA POTRZEBY PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ   

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie składanej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w tym dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru wykonawcy usługi prowadzonego przez Fundację 

Inicjowania Rozwoju Społecznego, 60-592 Poznań, ul. Hoża 1, w związku z art. 6 ust. 1 lit) a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

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

Miejscowość, data                                                    Czytelny podpis Oferenta 

 

INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ ONE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
1) Administratorem danych jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, 60-592 Poznań, ul. Hoża 1 

2) Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt na 

adres firs@firs.org.pl lub telefon: 61 642 94 46.   

3) Dane osobowe oferentów są zbierane w celu przeprowadzenia procedury rozeznania cen oraz ewentualnego 

wyboru wykonawcy i zawarcia umowy.  

4) Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 

5) Dane osobowe oferentów zostaną przekazane instytucjom kontrolującym prawidłowość realizacji projektu, w 

tym prawidłowość przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców usług np. Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Śląskiego pełniącemu funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach oraz innym instytucjom 

uprawnionym do kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych. 

6) Dane osobowe oferentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7) Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia Wykonawców usług, 

realizacji projektu oraz wymagany umową o dofinansowanie projektu okres archiwizacji tj. 5 lat od 

zakończenia realizacji projektu.  

8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  

9) Podanie przez Oferentów danych osobowych jest dobrowolne i wymaga ich zgody.  

10) Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się 

profilowania. 

 

mailto:firs@firs.org.pl
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Załącznik nr 4  

 

Oświadczenie Oferenta 
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2). 

 
 
 
 

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

Miejscowość, data                                        pieczęć i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej       

 

 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 
wynikające z RODO 

3)
, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 
wymaga się od Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

                                                           
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


