Tarnowskie Góry, 20.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
NA REALIZACJĘ WSPARCIA SZKOLENIOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu
tarnogórskiego”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49
42-600 Tarnowskie Góry.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem
działalności gospodarczej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja
przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”.
Wsparcie szkoleniowe obejmować będzie następującą tematykę:
1. Aspekty formalno-prawne (rejestracja działalności, przepisy dot. zakładania. i prowadzenia firmy,
wybór formy opodatkowania , obowiązki wobec US,ZUS, opłaty środowiskowe, zgłoszenie do VAT
2. Moduł finansowy (zarządzanie finansami działalności gospodarczej, księgowość w małej firmie)
3. Moduł prawny (podstawa prawa: KP, KC, KSH, przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
obowiązki związane z zatrudnianiem)
4. Biznes plan (analiza rynku, konkurencji, SWOT, plan marketingowy ,zatrudnienie i personel,
sytuacja ekonomiczno-finansowa)
5. Aspekt zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności gosp., CSR
Usługi szkoleniowe realizowane będą w 3 kategoriach:
1. podstawowa – dla os., które nie posiadają żadnej wiedzy nt. prowadzenia dział. gosp. 40 h
szkoleń)
2. średniozaawansowana - dla os. które posiadają ogólną wiedzę nt. prowadzenia dział. gosp. (min.
24 h szkoleń)
3. zaawansowana – dla os. które posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia dział. i praktyczne
doświadczenia


Wymiar godzinowy: maksymalnie 40 godzin. Przez 1 godzinę szkoleniową rozumie się
godzinę zegarową.
 Forma: warsztaty
 Liczba uczestników: 9
 Usługa obejmuje także opracowanie programu szkolenia oraz treści szkoleniowych dla
uczestników projektu
Zamówienie dotyczy wyłonienia 2 trenerów.
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2. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej realizowane będzie w
ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu
tarnogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1
Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT.
3. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku zawartą w dokumencie
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
4. Zamówienie realizowane jest w oparciu o kod 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zamówienie składa się z
jednej części.
6. Miejscem realizacji zamówienia będzie siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.; ul.
Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry.
7. Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe dostosowane do osób niepełnosprawnych,
materiały szkoleniowe (z recyklingu lub w wersji elektr.), piśmiennicze, catering dla
Uczestników w postaci przerwy kawowej i lunchu.
8. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno –prawna.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
a) nie wpłynie żadna oferta,
b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania,
uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z projektem umowy,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć.
10. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
11. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt 9 i 10. W tym
zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich przysługujących im ewentualnie roszczeń.
III.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem spełniające warunki
konieczne:
a) posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez trenera/wykonawcę:
- posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego lub wykształcenia wyższego i
kwalifikacji (dyplomy, certyfikaty lub inne dokumenty) potwierdzających wiedzę
związaną z tematem danego szkolenia lub posiadanie doświadczenia praktyczne
umożliwiającego przeprowadzenie danego modułu szkolenia
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- Posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości
- wykazanie przeprowadzenia co najmniej 80 godzin szkoleń i/lub doradztwa z
zakresu przedsiębiorczości
- wpis do Rejestru instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy dla danego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą);

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania
zamówienia;
c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia - jeżeli
dotyczy;
d) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia - jeżeli dotyczy;
e) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Zamówienie nie będzie
udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Inkubatorem
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem 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:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
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.

W celu udokumentowania spełnienia powyższych warunków należy złożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania.
Doświadczenie spełniające wymagania określone w punkcie a) zamówienia musi być
potwierdzone
dołączonymi
do
oferty
kopiami
stosownych
dokumentów
(dyplomy/zaświadczenia/certyfikaty/umowy/referencje/protokoły zdawczo-odbiorcze itp.).
IV.

Okres realizacji usługi:
październik 2017 – listopad 2017
Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przed
podpisaniem umowy z Wykonawcą.
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V.

Miejsce i termin składania ofert
1.
2.
3.
4.
5.

Oferty należy złożyć w terminie do 26.10.2017 r. do godz. 23:59.
Jako termin złożenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Biura Projektu.
Miejsce składania ofert: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 106 (Biuro Projektu).
Ofertę można składać w następujący sposób:
- osobiście w Biurze Projektu,
- za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Biura Projektu,
- drogą elektroniczną na adres: biuro.inkubator@tarnogorski.pl.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Kryteria oceny:
Lp.

KRYTERIUM

ZNACZENIE PROCENTOWE
KRYTERIUM

1.

Cena

100%

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW,
JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA
DANE KRYTERIUM
100 pkt.

Zasady oceny kryterium „Cena”:
KC = (Cmin/C)*100*waga (100%)
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
C – cena z rozpatrywanej oferty
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
Osoba do kontaktu:
Robert Szarras – Specjalista ds. merytorycznych , tel. 32 393 29 52, e-mail:
biuro.inkubator@tarnogorski.pl;
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze
strony wykonawcy do zawarcia umowy.
Zatwierdziła
Justyna Ślązok – Kierownik projektu

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia.
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