Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV 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.

Skarżysko-Kamienna, dn. 22.03.2018 r.
Zaproszenie do składania ofert na realizację Doradztwa Pomostowego
w ramach projektu:
„Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej:
RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości
i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI – (projekty
konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby
nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.
1. Przedmiot rozeznania rynku
Przedmiot rozeznania obejmuje usługę realizacji doradztwa pomostowego dla rozpoczynających
prowadzenie działalności gospodarczej uczestników projektu „Twoja szansa na
przedsiębiorczość IV edycja”
Przeprowadzone zostanie doradztwo pomostowe dla 72 UP. Ilość godzin wynosi 504- (72 UP *
7 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.
Realizacja doradztwa odbędzie się w ustalonych przez Zamawiającego miejscowościach na
terenie województwa świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna i Kielce
2. Tematyka doradztwa
Zagadnienia związane z doradztwem pomostowym w ilości 7 h na 1 UP: pomoc w efektywnym
wykorzystaniu dotacji ( w tym w aktualizacji i realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego
i rozliczania dotacji, doradztwo biznesowe dotyczące prowadzenia DG (finanse, rachunkowość,
prawo pracy, rentowność, rozwój firmy, marketing,- doradztwo specjalistyczne – dotyczące
różnorodnych , indywidualne aspektów prowadzenia DG (np. BHP, HACCP) .
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,
d) przygotowanie materiałów.
Wykonawca musi być dyspozycyjny, tj. wykonać doradztwo w miejscu , czasie i ilości godzin
w danym dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.
3. Wymagania wobec Wykonawcy
Posiada:
- wykształcenie wyższe
- min 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu doradztwa
- dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu
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.
Wykonawcą usługi nie może być osoba zatrudniona u Partnera projektu lub osobą
powiązaną osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
4. Forma współpracy
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy
do dnia 31 grudnia 2028 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
5. Czas realizacji zamówienia
Planowany od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 r.
6. Sposób składania oferty
Ofertę należy składać wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Oferta zawierać będzie cenę całkowitą z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją usługi.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie kategorie doradztwa lub na wybrane części.
7. Termin oraz miejsce składania ofert
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.04.2018 r. do godz. 14.00 (wiążąca jest data
wpływu).
Ofertę można składać:
 osobiście w biurze projektu: ul. 1 Maja 49 pok.3 , 26- 110 Skarżysko-Kamienna,
 lub droga pocztową na podany powyżej adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta cenowa DP– doradztwo pomostowe – RP9”.
8. Osoba do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Małgorzata Gębska tel. 510 931 343, e-mail: tsp@pakd.pl
Z poważaniem

OFERTA CENOWA WYKONANIA USŁUGI DORADZTWA POMOSTOWEGO

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).
Zakres proponowanego doradztwa1:
 Pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (w tym w aktualizacji i realizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczeniu dotacji).
 Doradztwo dotyczące prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej (finanse,
rachunkowość, prawo pracy, rentowność, rozwój firmy, marketing, …)
 Doradztwo specjalistyczne – dotyczące różnorodnych, indywidualnych aspektów
prowadzenia działalności gospodarczej (np. prawne, BHP, HACCP…):
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Przystępując do udziału w rozeznaniu rynku oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postepowaniu, w szczególności:
 posiadam wykształcenie wyższe,
 min 3 letnie (liczone jako 36 miesięcy wstecz od daty terminu składania ofert)
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

………………,dnia………………
………………………………………
Dane teleadresowe Wykonawcy
Dotyczy rozeznania cenowego z dnia …………… w ramach projektu
pn. „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej:
RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości
i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI – (projekty
konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby
nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………..
oświadczam,

że

Wykonawca

jest/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
* Niepotrzebne skreślić

..............................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

