
 

Toruń, dnia 20.04.2021 r. 

 
 

Rozeznanie rynku 
w ramach projektu: TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ! 

 
1. Zamawiający: La Soleil Monika Piecuch, Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka, NIP 

9561429633, REGON 340032904.  
2. Dotyczy: szkolenie ABC przedsiębiorczości dla 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu 

„TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!”  
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 22.04.2021 r. do 25.04.2021 r. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji.  
4. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, opisanym w  Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020). 

 
Przedmiot rozeznania rynku: 
 
Zgodny z kodem CPV 80532000-2 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 
 

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości - 
składające się z 3 części:  
 
A -zasady podejmowania działalności gospodarczej, wybór formy prawnej, księgowość w firmie 
(4 h);  
B- Biznes plan - opracowanie BP przez każdego UP, który będzie obejmował charakterystykę 
planowanego przedsięwzięcia, wysokość wnioskowanej kwoty umożliwiająca rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, zestawienie towarów i usług, które przewidziane są do zakupienia 
w ramach realizacji BP, terminu, w którym nastąpi pełne wydatkowanie przyznanych środków, 
bilans, prognozę finansową, analizę konkurencji (25h);  
C-marketing-reklama (3h), obsługa klienta (3h), prawo pracy z modułem polityki równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami (3h), motywacja i zarządzanie czasem (2h).  
 
W ramach projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej I Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 
konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
 
Projekt skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, 
Włocławek, Inowrocław) tj. osób fizycznych, które zamieszkują (w rozumieniu KC) lub uczą się na 
terenie wymienionych miast. 



 

Uczestnikami projektu są osoby młode – 45 os (27K, 18M) w tym niepełnosprawne, w wieku 15-
29 lat, należące do jednej z poniższych grup: 

a) osoby bierne zawodowo: których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 
minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień 
przystąpienia do projektu; osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową (umowę o 
pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji 
projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy); osoby zatrudnione w ramach 
umowy/umów cywilno-prawnych; 

b) osoby nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. młodzież NEET  
Osoba z kategorii NEET, aby przystąpić do proj. musi spełniać łącznie 3 warunki: nie 
pracuje (jest bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie 
stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), nie szkoli się (nie 
uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych w 
okresie ostatnich 4 tygodni). 
 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy / Wykonawców świadczących najwyższej 
jakości usługi przeprowadzenia szkolenia ABC przedsiębiorczości 

 
         Łączna liczba godzin świadczonych usług/łączna liczba godzin szkoleniowych: 40 godzin, 

1 godzina oznacza 45 minut. 
 
Forma zaangażowania: umowa cywilno-prawna/usługa z osobą fizyczną lub prawną. 
 
Harmonogram realizacji zadania: 
 
• 22.04.2021 r. do 25.04.2021 – 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu. Dokładne terminy 
wykonania przedmiotu zamówienia zostaną określone po podpisaniu umowy przez 
Zamawiającego z Oferentem. 
 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w Toruniu, w Sali udostępnionej przez Partnera 
Vobacom Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń w reżimie sanitarnym. Partner projektu 
zapewni sprzęt do realizacji zamówienia. Sala będzie uwzględniała możliwości i potrzeby 
Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 
 
Oferent (osoba fizyczna lub prawna) zapewni realizację usługi przez osobę/osoby 
spełniającą/spełniające następujące wymagania obligatoryjne. 
 
Wymagania w stosunku do doradcy ABC przedsiębiorczości:  
a) wykształcenie wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub odpowiednie 
zaświadczenia/certyfikaty/inne umożliwiające ocenę kompetencji trenera w zakresie 
prowadzenia przedmiotowych zajęć;  
b) min. 2 lata doświadczenia w pracy z osobami, które zakładają lub założyły działalność 
gospodarczą; aktualna wiedza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.  
 



 

Oferent zobowiązany jest przedłożyć jako załączniki do umowy kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem: 

 dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie zgodnie z wymaganiami z pkt. 
a); 

 dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zgodnie z wymaganiami z pkt. 
b); 

 dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia; 

 wydruk dokumentu rejestrowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG, KRS, itp.) – kopia/wydruk 
potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy) wystawiona nie wcześniej niż 
1 miesiąc przed terminem składania ofert. 
 

Kryteria wyboru: 

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w 
postępowaniu; 
Jedyne kryterium: cena brutto – 100% 
 

Punktacja w ramach kryterium: 

Cena brutto będzie obliczana wg następującego wzoru: 

(Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej) x 100 = liczba punktów 

 

 
 
 
Osoba do kontaktu: 
 

• Katarzyna Rogalska, tel. 690 850 443, e-mail. katarzyna.rogalska@vobacom.pl 
 

 
 
 

 
Termin i miejsce składania oferty 
 
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 21.04.2021 do godziny 15:59:59  na adres 

e-mail: katarzyna.rogalska@vobacom.pl lub osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem na 

adres: La Soleil Monika Piecuch, Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka z dopiskiem (w temacie maila 

lub na kopercie): Oferta na świadczenie usługi szkolenia ABC przedsiębiorczości w ramach 

projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”. 
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Formularz oferty 
na świadczenie usługi szkolenia ABC przedsiębiorczości 

w ramach projektu pn. „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”   

DANE OFERENTA  

 

Nazwa firmy/ 
Imię i nazwisko:   

Adres siedziby/ 
Miejsce zam.: 

     

 Telefon:   E-mail: 
     

 REGON:   WWW: 
     

 NIP:   Reprezentant: 
    (osoba uprawniona do złożenia oferty) 
    

 OSOBA DO KONTAKTU   

 Imię i nazwisko:   
     

  Telefon:   E-mail: 
   

 Przedmiot oferty wraz z opisem Cena za 1 godzinę pracy (zł brutto) 

 

Usługa przeprowadzenia szkolenia ABC 
przedsiębiorczości 
 

 

 

 

Łączna cena zamówienia – 40 godzin 
(zł brutto) 

  
 

Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony/a lub dysponuję osobami uprawnionymi do 
wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności/usługi, posiadam 
niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

zamawiającego w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą. 

3. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

 
 
 

 

………………………………………………… 
(data, podpis, pieczęć) 


