
  

 

Skarżysko-Kamienna, dn 19.01.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku 

 

na realizację Doradztwa Indywidualnego z Biznes Planów  

w ramach projektu: 

 

„Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” 

 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 „Rozwój 

przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty 

konkursowe)”. 

 

I. Zamawiający 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, 

KRS 0000144369. 

 

II. Przedmiot rozeznania rynku 

Kod CPV 79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

 

1. Przedmiot rozeznania obejmuje usługę realizacji doradztwa indywidualnego z Biznes 

Planów  

w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja”.Przeprowadzone 

zostanie doradztwo indywidualne z zakresu  Biznes Planów  dla 55 UP. Ilość godzin  

wynosi 330 (55 UP * 6 godzin).Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 

roku życia: - osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i 

nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. 

kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, 

niskowykwalifikowane; - osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne 

oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do 

osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 

50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, 

niskowykwalifikowane) a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha 

przeliczeniowych. 

2. Realizacja doradztwa odbędzie się w miejscowościach wybranych w następujących 

powiatach: skarżyski, starachowicki, konecki, kielecki, Miasto Kielce. 

3. Tematyka doradztwa 

Zagadnienia związane z biznes planami – 5 h, rentowność , adaptacyjność  nowych 

profili działalności rynku zbytu -1h. 

4. Obowiązki Wykonawcy: 

W skład obowiązków należących do Wykonawcy będzie wchodzić: 

a) prowadzenie doradztwa indywidualnego  w miejscu i czasie wskazanym przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami zawartej umowy, 

b) utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym i przekazywanie na bieżąco całej 

dokumentacji związanej z realizacją doradztwa, 

c) osobiste świadczenie usługi w postaci przygotowania i przeprowadzenia doradztwa, 

  
 

 
 
 
 
 

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczośd II edycja” 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. 



  

d) przygotowanie materiałów. 

 

Wykonawca musi być dyspozycyjny, tj. wykonać doradztwo w miejscu , czasie i ilości 

godzin w danym dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.  

 

5. Wymagania wobec Wykonawcy: 

Wykonawca musi udokumentować: 

      - wykształcenie wyższe, 

      - min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu doradztwa,   

      - dysponowanie wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z 

       tematyki doradztwa. 

 

Wykonawca musi być dyspozycyjny, tj. wykonać usługę w miejscu, czasie i ilości godzin 

w danym dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Minimalny okres zgłoszenia 

zapotrzebowania na doradztwo wyniesie 48 godzin. 

 

III. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom/osobom powiązanym z 

nim 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.  

 

IV. Forma współpracy 

1. Zamawiający  zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność  i 

bezpieczeństwo. 

3. Czas realizacji zamówienia 

Planowany od dnia podpisania umowy do 28.02.2017 r. 

 

 

 

V. Forma, miejsce i sposób składania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Załączniku nr 1 do Rozeznania 

rynku. W ofercie cenowej należy podać cenę jednostkową brutto za 1 godzinę zegarową 



  

doradztwa. Należy w niej uwzględnić wszystkie pochodne (w tym składki na 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy) i inne koszty (np. 

dojazd do wskazanego miejsca doradztwa), jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w 

związku z realizacją usługi. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem 

wykonawcy, opisaną następująco: 

Oferta na realizację Doradztwa Indywidualnego z Biznes Planów w ramach projektu: 

                                     „Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” 

 z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed 27.01.2017, godz. 14.00” 

 

3. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.01.2017 r. do godz. 14.00 (wiążąca jest 

data wpływu). 

4. Ofertę można składać: 

 osobiście w biurze projektu: ul. Fałata 18, 26- 110 Skarżysko-Kamienna,  

 droga pocztową na podany powyżej adres. 
 

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego (dotyczy wszystkich form złożenia oferty). 

 

VI. Kryteria wyboru oferty:  

 

Głównym kryterium (100%) oceny ofert będzie cena brutto jednej godziny 

doradztwa. Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi i być 

przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.  

 

Liczba możliwych do uzyskania punktów = 100.  

 

Oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:  

(Cmin / Cbad) x 100 = liczba uzyskanych punktów, gdzie:  

 

C min - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich 

ocenianych ofert, 

 

Cbad - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie 

ocenianej.  

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po 

przecinku. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową 

ocenę oferty.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą 

mailową. 

 

VII. Osoba do kontaktu 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Kazimierz Zep, tel. 603 115 071, e-mail: 

tsp@pakd.pl 

 

VIII. Inne 

1. Składając ofertę Oferent potwierdza swoją gotowość do rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu rozeznania rynku od dnia następującego po upływie terminu składania ofert, 

tj. od 27.01.2017 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 



  

jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego 

działania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną/wybrane oferty.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych 

Oferentów.  

7. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w 

budżecie projektu dla tego przedmiotu rozeznania rynku, Zamawiający może wycofać 

się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym Oferentem/Oferentami w 

celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.  

8. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez 

Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, 

które potwierdzą potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość wykonania 

przedmiotu rozeznania rynku.  

9. Niniejsze Rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy do 

realizacji przedmiotu rozeznania rynku i tym samym nie gwarantuje wykonania całości 

przedmiotu rozeznania rynku przez jednego Wykonawcę.  

11. Z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami zawarta zostanie umowa cywilnoprawna 

(umowa zlecenie).  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyn. 

  

                                                                                                   

 

 

 

Z poważaniem 

Wiesław Tomasik, 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 

 

 

 

OFERTA CENOWA WYKONANIA USŁUGI DORADZTWA INDYWIDULANEGO 

 Z BIZNES PLANÓW 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia składam 

niniejszą ofertę.  

Oferuję wykonanie doradztwa w zakresie objętym rozeznaniem za jednostkową cenę brutto za 

świadczenie  

1 godziny doradczej w kwocie ……...… zł (słownie: ……………..………..……………….. zł). 

Przystępując do udziału w rozeznaniu rynku oświadczam, że spełniam warunki udziału w 

postępowaniu, w szczególności: 

 posiadam wykształcenie  wyższe, 

 min 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu doradztwa,   

 dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z 

zakresu doradztwa, 

 jestem dyspozycyjny, tj. wykonam doradztwo w miejscu, czasie i ilości godzin w danym 

dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.  

 

 

 

        

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                         (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

Załączniki do oferty: 

1. CV (uwzględniające wymagane  doświadczenie), 

2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiazań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr  2 – Oświadczenie o braku powiazań  

 

 

………………………                                                                           ……..…………………… 
         Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                            Miejscowość i data 

 

Oświadczenie o braku powiązań  

kapitałowych lub osobowych 

 

 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy niniejszym oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Beneficjentem, zgodnie z częścią III rozeznania rynku, tj. polegających 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 

 

                                                                                                              

                                                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                                              Podpis /pieczątka Wykonawcy  

 
 


