Szczecin, 01.03.2021r.
Rozeznanie rynku - ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z realizacją projektu „PRACUJ U SIEBIE!”. Numer umowy: POWR.01.02.01-32-K002/20 Oś
Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku
pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o cenę.
1. Zamawiający
INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH InBIT Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie przy ulicy Adama Mickiewicza 47, NIP 8512428946
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzeniu wsparcia szkoleniowego z zakresu zakładania
działalności gospodarczej dla uczestników projektu: „PRACUJ U SIEBIE!” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na
regionalnym rynku pracy
Zakres szczegółowy zamówienia:
a)
przeprowadzenie 55 godzinnego wsparcia szkoleniowego dla każdego Uczestnika projektu
b)
zapewnienie wysokiej jakości wsparcia szkoleniowego dla każdego Uczestnika projektu zgodnie z jego
Diagnozą potrzeb szkoleniowych ustaloną podczas rozmowy z Doradcą zawodowym
c)
zakres tematyczny wsparcia szkoleniowego dopasowanego do poziomu Uczestników projektu będzie
obejmował takie tematy jak:
― działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
― księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
― reklama i inne działania promocyjne,
― inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
― sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
― negocjacje biznesowe,
― pozyskanie i obsługa klienta,
― radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
― pomoc eksperta dotacyjnego w opracowaniu biznes planu z Uczestnikiem projektu.
d)
zleceniobiorca zapewni realizację wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu obejmującego
dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Rekomenduje się częste wykorzystanie sposobów aktywizujących uczestników np.
wykorzystywanie programów komputerowych, z których uczestnicy będą korzystać w prowadzonej działalności
gospodarczej, opracowywanie raportów obrazujących kondycję firmy, sporządzanie prognoz oraz planów
operacyjnych i strategicznych firmy. W efekcie uczestnicy powinni nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności, które
będą wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej
e)
wsparcie szkoleniowe dla każdego Uczestnika projektu zostanie zrealizowane w śr. 10 dni. W przypadku
szkoleń grupowych maksymalna liczebność 20 osób
f)
harmonogram czasowy wsparcia szkoleniowego będzie spełniał następujące wymagania:
―
czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni
―
czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia
―
w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny
zegarowe
―
w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca
min. 45 minut

g)
w przypadku realizacji usług w formule stacjonarnej, szkolenie odbędzie się w warunkach
zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe spełnią warunki BHP oraz będą odpowiadać potrzebom
grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami
h)
w przypadku realizacji usług w formule stacjonarnej, Zleceniobiorca zapewni Uczestnikom projektu
zimny bufet obejmujący kawę, herbatę, wodę, soki, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski
typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce, kanapki, przekąski koktajlowe
i)
trenerzy (min. 4 osoby) prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:
 wykształcenie wyższe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego
szkolenia
 doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata
 kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako
ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub
wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin)

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia
- Wsparcie szkoleniowe odbywać się w dwóch edycjach: pierwsza: IV/V 2021, druga: VIII/IX 2021
4. Dodatkowe wymagania:
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania kalkulacji
ceny oferowanej przez Państwa na przedmiot zamówienia szczegółowo określony w załączniku nr 1.W ramach
przestawionej kalkulacji, prosimy o wskazanie łącznej ceny netto i brutto (w zł) dla badanej pozycji.
Rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie określenie ceny rynkowej na przedmiot zamówienia.
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty sporządzonej na Ofercie cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania o cenę do dnia 05.03.2021r., na adres mailowy jadwiga.nagorska@inbit.pl
lub osobiście pok. 111. Kontakt telefoniczny: 508 566 410
Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - w Szczecinie przy
ulicy Mickiewicza 47 oraz na stronie internetowej http://pracujusiebie.inbit.pl/

