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Warszawa, 19 kwiecień 2017 r.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego mającego
na celu rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników i wypracowanie rozwiązań
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowiącego doradcze wsparcie
pomostowe
w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla
pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć
działalność gospodarczą.”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie
indywidualnych sesji doradztwa biznesowego w celu rozpoznania bieżących potrzeb uczestników
i wypracowanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowiącego
doradcze wsparcie pomostowe w ramach projektu „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt
dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć
działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020

1.

Zamawiający:
WYG Consulting Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa.

2.

Przedmiot rozeznania rynku:
przeprowadzenie sesji indywidualnego doradztwa biznesowego mającego na celu
rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników i wypracowanie rozwiązań związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą dla 36 osób w wymiarze 16 godzin na osobę. Łącznie
Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia zleci wykonanie 576 godzin. Zamawiający
wyłoni w ramach niniejszego postępowania 2 Wykonawców, z których każdy zrealizuje co
najmniej 16 godzin. Ostateczna liczba godzin zrealizowanych przez danego Wykonawcę
zależeć będzie od decyzji Zamawiającego.
Charakterystyka indywidualnego doradztwa biznesowego:
•
indywidualne spotkania doradcy biznesowego z uczestnikami / uczestniczkami projektu;
•
doradztwo ma na celu rozpoznanie bieżących potrzeb uczestników, określenie przyczyn i
wypracowanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
•
doradztwo powinno mieć następujący przebieg:
o indywidualne określenie potrzeb/problemów związanych z prowadzoną działalnością
o określenie przyczyn
o wypracowanie rozwiązań
•
doradztwo powinno być przeprowadzone w formie osobistych spotkań;
•
doradztwo powinno poruszać tematykę zgodną z potrzebami uczestników / uczestniczek
projektu.
•

3.

Wykonawca zobowiązany będzie do:
•
przeprowadzenia indywidualnego doradztwa biznesowego zgodnie z ustalonym
harmonogramem, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego na terenie
realizacji projektu, tj. woj. świętokrzyskiego;
•
prowadzenie dokumentacji świadczonych usług zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Projekt: „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy
mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4.

Przewidywany termin i miejsce realizacji zamówienia:
•
termin realizacji zamówienia: od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r.
•
miejsce realizacji zamówienia: teren całego województwa świętokrzyskiego (adekwatnie
do potrzeb uczestników / uczestniczek projektu) w pomieszczeniach udostępnionych
przez Zamawiającego;
•
godziny doradztwa będą dostosowane do potrzeb uczestników/uczestniczek projektu.

5.
Wymagania wobec Wykonawców:
Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.
Forma, miejsce i termin składania ofert:
Forma złożenia oferty:
•
pocztą elektroniczną na adres: lukasz.bartosiak@wygconsulting.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 27 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00. Oferta powinna być
zgodna ze wzorem (formularzem oferty), załączonym do niniejszego dokumenty (Załącznik 1 – dla
osób fizycznych; Załącznik 1a – dla osób prawnych). O terminowości złożenia oferty decyduje data
wpływu do Zamawiającego.
7.
Cena, kryteria wyboru oferty:
Cena (wartość brutto) powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi i być przedstawiona
w polskich złotych.
Kryterium oceny oferty będzie cena brutto oferty oraz spełnienie wszystkich wymagań wobec
Wykonawców.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tych Wykonawców, których wezwie
do zawarcia umowy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną/wybrane oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z dwoma Wykonawcami w celu zapewnienia
odpowiedniej liczby osób do realizacji doradztwa biznesowego zgodnie z harmonogramem projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez
podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z dwoma wybranymi Wykonawcami
szczególnie w sytuacji, gdy kwota oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Niniejsze Rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
Ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem Rozeznania rynku udziela Łukasz
Bartosiak pod numerem telefonu 22 492 71 90
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Załącznik numer 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTY
na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu
„Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców
woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Imię i nazwisko Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………….……………………….
Zamawiający: WYG Consulting Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa.
Nawiązując do składania ofert w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego
doradztwa biznesowego w ramach projekt „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla
pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność
gospodarczą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
składam swoją ofertę na:

realizację indywidualnego doradztwa biznesowego za cenę: ……………………..………………………..zł brutto
(słownie: ………………………………….………………………………………………………………………….……… zł brutto)
za jedną godzinę zegarową.

Data i podpis
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Załącznik numer 1a do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTY
na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu
„Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla pozostających bez pracy mieszkańców
woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność gospodarczą.”

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………….……………………….
Zamawiający: WYG Consulting Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa.
Nawiązując do składania ofert w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego
doradztwa biznesowego w ramach projekt „Sam stworzę sobie miejsce pracy – projekt dotacyjny dla
pozostających bez pracy mieszkańców woj. świętokrzyskiego chcących rozpocząć działalność
gospodarczą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
składam swoją ofertę na:

realizację indywidualnego doradztwa biznesowego za cenę: ……………………..………………………..zł brutto
(słownie: ………………………………….………………………………………………………………………….……… zł brutto)
za jedną godzinę zegarową.

Data i podpis

