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Projekt „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Bydgoszczy, na podstawie Umowy nr UM_SP.433.1.007.2013 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” 

Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, 

Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” 

 

 

 Bydgoszcz, 30.01.2015 r. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz 

tel. 52 322 65 52  wew. 8 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz 

NIP: 554-031-24-38; REGON: 090563606  
 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:  

a) przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), 

b) przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie przygotowania 

biznesplanu – kod CPV 79400000-8 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i 

zarządzania oraz podobne), 

w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” 

(UM_SP.433.1.007.2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 

8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. 

 

Przez przeprowadzenie szkolenia oraz doradztwa Zamawiający rozumie: zapewnienie 

wykładowcy/trenera oraz opracowanie programu i materiałów szkoleniowych (z zastrzeżeniem, że 

opracowanie programu i materiałów szkoleniowych nie dotyczy doradztwa indywidualnego).  

 

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.  

 



 

 

2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): 

 

Zamawiający planuje zatrudnić trenerów / szkoleniowców / doradców do przeprowadzenia 

następujących prac (określenie zakresu oferty): 

 

Lp. Zakres oferty 
Symbol 

zakresu oferty 

Wymiar 

godzinowy 

Planowana 

lokalizacja 

1 

szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – moduł 

„Aspekty prawne prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym prawo pracy” 

ABC-1 
1 x 12 godzin 

szkoleniowych 

Bydgoszcz 

 

2 
szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – moduł 

„Biznesplan” 
ABC-2 

1 x 12 godzin 

szkoleniowych 

3 
szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – moduł 

„Zarządzanie finansami firmy” 
ABC-3 

1 x 4 godziny 

szkoleniowe 

4 
szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – moduł 

„Obsługa finansowa firmy” 
ABC-4 

1 x 4 godziny 

szkoleniowe 

5 
szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – moduł 

„Zarządzanie i marketing” 
ABC-5 

1 x 4 godziny 

szkoleniowe 

6 
szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – moduł 

„Negocjacje i techniki sprzedaży” 
ABC-6 

1 x 4 godziny 

szkoleniowe 

7 
doradztwo ogólne w zakresie biznesplanu – 

grupowe  
DG 

1 x 8 godzin 

zegarowych 

8 
doradztwo ogólne w zakresie biznesplanu – 

indywidualne  
DI 

1 x max. 12 osób x 

3 godziny 

zegarowe/osobę  

 

2. Możliwe jest podpisanie umowy o współpracy z kilkoma Oferentami, przy czym jeden zakres oferty 

co do zasady zostanie powierzony jednemu Oferentowi, chyba że z rankingu ofert będzie wynikało 

inaczej (np. dwóch Oferentów uzyska identyczna notę końcową – wówczas dopuszcza się 

możliwość zatrudnienia obu Oferentów lub podjęcia negocjacji cenowych). Oferent, delegujący 

pracowników do realizacji zajęć może do jednego zakresu oferty wydelegować tylko jednego 

pracownika.     

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i 

kombinację powyżej wskazanych zakresów. Jeden Oferent może złożyć oferty na wszystkie zakresy, 

bądź dowolną kombinację zakresów. UWAGA – oferty na zakres od 1 do 6 (szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości”) należy składać na jednym formularzu ofertowym (wersja A), a oferty na 

zakres od 7 do 8 (doradztwo) również należy składać na jednym formularzu ofertowym (wersja 

B). 

4. Miejsce realizacji zajęć to siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, 

czyli ul. Długa 34 w Bydgoszczy.  
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5. Zajęcia co do zasady będą organizowane w godzinach pracy, tzn. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00-16.00. Przy zastrzeżeniu, że możliwa jest organizacja zajęć w godzinach 

popołudniowych lub w soboty – po wcześniejszym uzgodnieniu z wybranym Oferentem.  

6. Obowiązki wybranego Oferenta względem Zamawiającego: 

 przekazanie Zamawiającemu do akceptacji minimum 5 dni przed rozpoczęciem zajęć 

materiałów szkoleniowych,  

 dostarczenie 5 pytań do  pre testu i post testu (w terminie j.w.). 

7. Oferent, a także delegowani przez niego szkoleniowcy / trenerzy będą zobowiązani do 

przestrzegania w trakcie realizacji zajęć w ramach projektu materiału na temat wdrażania idei 

równości szans, w tym równości płci w PO KL.  

8. Oferenci  zobowiązani są przedstawić program zajęć ze wskazaniem metod, które będą przez nich 

wykorzystywane w czasie zajęć. Wybrany Oferent/Oferenci musi dysponować prawami autorskimi 

do programów i materiałów wykorzystywanych na zajęciach.  

9. Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć (godziny szkoleniowej – 45 minut w odniesieniu 

do zakresów 1-6 oraz godziny zegarowej – 60 minut w odniesieniu do zakresów 7-8) podlega 

weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w 

szczegółowym budżecie projektu. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę 

jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć 

negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć 

postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Zakres oferty Planowany termin  

1-6 
szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – wszystkie 

moduły tematyczne 
23.02-06.03.2015 

7-8 
doradztwo ogólne w zakresie biznesplanu – 

grupowe i indywidualne 
23.02-13.03.2015 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanych terminów ramowych.  

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Pod pojęciem Oferenta rozumie się: 

 osobę fizyczną, która planuje realizować zakres oferty samodzielnie,  

 osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi 

w zakresie przeprowadzenia szkolenia lub doradztwa, 
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 firmę/instytucję lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą delegującą do realizacji 

usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia lub doradztwa swojego pracownika – w tej sytuacji 

poniżej przedstawione warunki dotyczą w części Oferenta, a w części delegowanego pracownika 

(zostanie to wyraźnie wskazane) – UWAGA w formularzu ofertowym niezbędne jest wskazanie 

danych dotyczących delegowanego pracownika/pracowników oraz załączenie CV tego 

pracownika/pracowników.  

 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki (warunki 

udziału w postępowaniu): 

 

a) warunki dotyczące Oferenta, będącego osobą fizyczna bądź osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi w zakresie 

przeprowadzenia szkolenia lub doradztwa 

 

1. Oferent posiada minimum wykształcenie wyższe.  

2. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

3. Oferent dysponuje odpowiednim doświadczeniem w wybranym zakresie oferty, tj. w 

odniesieniu do: 

 szkolenia „ABC przedsiębiorczości” (zakres 1-6) – doświadczenie w wymiarze co 

najmniej 20 dni szkoleniowych (1 dzień szkoleniowy to min. 6 godzin szkoleniowych) z 

zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta oraz doświadczenie związane z 

doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności 

gospodarczej, 

 doradztwa ogólnego w zakresie biznesplanu – grupowego i indywidualnego (zakres 7-

8) – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu 

uruchamiania działalności gospodarczej oraz doświadczenie w wymiarze co najmniej 

20 dni doradztwa (1 dzień doradczy to min. 6 godzin zegarowych) z zakresu 

biznesplanu lub doświadczenie zawodowe związane z doradztwem finansowym dla 

przedsiębiorstw. 

4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą usługi muszą być 

realizowane przez osobę fizyczną samodzielnie (lub patrz ust. b). 

5. Wykonawca w związku z wykonaniem zadań wystawi rachunek bądź fakturę zwolnioną z 

podatku VAT (stawka VAT „zwolniony” bądź równoważna). W przypadku posiadania przez 

Wykonawcę interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ 

podatkowy, do kwoty faktury może zostać doliczony podatek VAT. Szczegóły określone w 

piśmie MRR nr DZF-IV-82252-54-IK/12 z 31 stycznia 2012 r. oraz w piśmie MF nr PT4/033/2-
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3/9/EFU/2012/PT-298 z 15 czerwca 2012 r. Pisma dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Nie 

dotyczy ofert składanych na zakres 7-8 (doradztwo).  

6. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

b) warunki dotyczące Oferenta, będącego firmą/instytucją lub osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, delegującą do realizacji usługi w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia lub doradztwa swojego pracownika/pracowników 

 

1. Do każdego z zakresów oferty Oferent deleguje tylko jednego pracownika, który posiada 

minimum wykształcenie wyższe.  

2. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, możliwe jest 

zrealizowanie usługi samodzielnie bądź wydelegowanie pracownika (należy to dokładnie 

wskazać w formularzu ofertowym). Zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą delegujących pracowników usługi muszą być 

wykonywane tylko i wyłącznie przez wskazanego w ofercie pracownika/pracowników.   

4. Oferent, czyli firma bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dysponuje 

odpowiednim doświadczeniem w wybranym zakresie oferty, tj. w odniesieniu do: 

 szkolenia „ABC przedsiębiorczości” (zakres 1-6) – doświadczenie w wymiarze co 

najmniej 20 dni szkoleniowych (1 dzień szkoleniowy to min. 6 godzin szkoleniowych) z 

zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta oraz doświadczenie związane z 

doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności 

gospodarczej, 

 doradztwa ogólnego w zakresie biznesplanu – grupowego i indywidualnego (zakres 7-

8) – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu 

uruchamiania działalności gospodarczej oraz doświadczenie w wymiarze co najmniej 
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20 dni doradztwa (1 dzień doradczy to min. 6 godzin zegarowych) z zakresu 

biznesplanu lub doświadczenie zawodowe związane z doradztwem finansowym dla 

przedsiębiorstw. 

5. Pracownik delegowany do realizacji zajęć dysponuje odpowiednim doświadczeniem w 

wybranym zakresie oferty, tj. w odniesieniu do: 

 szkolenia „ABC przedsiębiorczości” (zakres 1-6) – doświadczenie w wymiarze co 

najmniej 20 dni szkoleniowych (j.w.) z zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta 

oraz doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu 

uruchamiania działalności gospodarczej, 

 doradztwa ogólnego w zakresie biznesplanu – grupowego i indywidualnego (zakres 7-

8) – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu 

uruchamiania działalności gospodarczej oraz doświadczenie w wymiarze co najmniej 

20 dni doradztwa (j.w.) z zakresu biznesplanu lub doświadczenie zawodowe związane z 

doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw. 

UWAGA – w przypadku delegowania pracownika ocenie łącznej podlegać będzie 

doświadczenie Oferenta (firmy) i pracownika.  

6. Wykonawca w związku z wykonaniem zadań wystawi rachunek bądź fakturę zwolnioną z 

podatku VAT (stawka VAT „zwolniony” bądź równoważna). W przypadku posiadania przez 

Wykonawcę interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ 

podatkowy, do kwoty faktury może zostać doliczony podatek VAT. Szczegóły określone w 

piśmie MRR nr DZF-IV-82252-54-IK/12 z 31 stycznia 2012 r. oraz w piśmie MF nr PT4/033/2-

3/9/EFU/2012/PT-298 z 15 czerwca 2012 r. Pisma dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Nie 

dotyczy ofert składanych na zakres 7-8 (doradztwo). 

7. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oferent, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej i jego 

oferta nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.  
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Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań (załącznik nr 3 – w 

przypadku firmy/instytucji lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, delegującej 

pracownika/pracowników oświadczenie składa zarówno Oferent, jak i delegowany pracownik / 

pracownicy). 

 

UWAGA – Oceny formalnej nie przejdą również oferty, w odniesieniu do których dane z formularza 

dotyczące warunków udziału w postępowaniu nie znajdą potwierdzenia w CV Oferenta lub 

delegowanego pracownika / pracowników (dotyczy wykształcenia i doświadczenia) oraz w 

przypadku, gdy dane z formularza będą niezgodne z załącznikami (np. w zakresie liczby godzin w 

załączonym programie).  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 – 

wersja A lub B). 

 

Oferta powinna: 

a) być sporządzona na formularzu odpowiednim dla danego zakresu oferty (załącznik nr 1 – wersja 

A lub B), 

b) posiadać datę sporządzenia,  

c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,  

d) być zaparafowana na każdej stronie i podpisana czytelnie przez Oferenta, 

e) posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola (dane, oświadczenia, informacje o 

wykształceniu, o doświadczeniu, o liczbie załączników itd.), 

f) zawierać załącznik w postaci CV (wg wzoru z załącznika nr 2) potwierdzającego dane 

zadeklarowane w ofercie: 

 w przypadku Oferenta, będącego osobą fizyczna bądź osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi w zakresie 

przeprowadzenia szkolenia lub doradztwa – CV dot. Oferenta i jest podpisane przez 

Oferenta, 

 w przypadku Oferenta, będącego firmą/instytucją lub osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, delegującą do realizacji usługi w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia lub doradztwa swojego pracownika/pracowników – CV musi dotyczyć 

delegowanego pracownika/pracowników oraz musi być podpisane przez Oferenta i 

delegowanego pracownika (dla każdego delegowanego pracownika składane jest 

odrębne CV), 

g) zawierać oświadczenia o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 3): 
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 w przypadku Oferenta, będącego osobą fizyczna bądź osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi w zakresie 

przeprowadzenia szkolenia lub doradztwa – oświadczenie jest podpisane przez Oferenta,  

 w przypadku Oferenta, będącego firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, delegującą do realizacji usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia lub 

doradztwa swojego pracownika/pracowników – osobne oświadczenie składa Oferent 

oraz każdy z delegowanych pracowników, 

h) zawierać załącznik w postaci programu (wg wzoru z załącznika nr 4 – dotyczy zakresu 1-6, tj. 

szkolenia „ABC przedsiębiorczości”) – w przypadku składania oferty na więcej niż 1 zakres do 

każdego zakresu należy przygotować i załączyć osobny program, 

i) jeśli dany Oferent częściowo zamierza realizować ofertę samodzielnie, a częściowo przez 

delegowanych pracowników, musi złożyć w tych zakresach osobne formularze wraz z 

załącznikami.  

Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie 

będzie podlegała ocenie merytorycznej. 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: 

gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl lub rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl, pocztą, kurierem lub też 

dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 13.02.2015 r. 

Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w 

dni robocze w godz. 8.00-16.00. Niezależnie od kanałów złożenia, przekazana oferta musi być 

czytelna oraz zawierać parafki i podpisy. W przypadku wyboru danego Oferenta, w 

wyznaczonym terminie będzie on zobowiązany dostarczyć oryginał ofert (w przypadku gdy 

składany był skanem).   

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 18.02.2015 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony do 19.02.2015 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz 

na stronie internetowej pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl. Ponadto do każdego Oferenta 

zostanie przesłana informacja o wynikach poprzez e-mail. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do 

biura.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pte.bydgoszcz.pl oraz 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.  

 

mailto:gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl
mailto:rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl
http://www.pte.bydgoszcz.pl/
http://www.pte.bydgoszcz.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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VII. OCENA MERYTORYCZNA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania 

określone w punkcie IV i punkcie V niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów dla 

poszczególnych zakresów oferty oddzielnie: 

 

a) szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (zakres 1-6) – wszystkie moduły tematyczne (ocena 

dotycząca Oferenta, będącego osobą fizyczna bądź osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia) 

 

Lp. Kryterium 
Warunek udziału w 

postępowaniu 
Waga 

kryterium 
Oferta 

Liczba 
punktów 

1 

Kategoria 1 – 
Wykształcenie i 

kwalifikacje 
zawodowe 
Oferenta*  

wykształcenie wyższe 10% 

W zależności od zakresu na jaki składana będzie 
oferta punktowane (tą samą liczbą punktów) 
będą inne kierunki wykształcenia: 
a) zakres ABC-1 – ukończone studia wyższe 

prawnicze 
b) zakres ABC-2, ABC-3 i ABC-4 – ukończone 

studia wyższe ekonomiczne i/lub z zakresu 
zarządzania  

c) zakres ABC-5 i ABC-6 – ukończone studia 
wyższe z zakresu zarządzania i/lub 
marketingu  

10 

ukończone studia podyplomowe z zakresu dot. 
tematyki szkolenia 

5 

ukończenie 5 lub więcej kursów / szkoleń z 
zakresu dot. tematyki szkolenia 

2,5 

brak potwierdzenia danych zawartych w ofercie 
w załączonym CV  

0 

2 

Kategoria 2 – 
Doświadczenie 

zawodowe 
Oferenta** 

 co najmniej 20 dni 
szkoleniowych z zakresu 
tematycznego, którego 

dot. oferta oraz 
doświadczenie związane 

z doradztwem / 
szkoleniami / 

konsultacjami z zakresu 
uruchamiania 

działalności gospodarczej 

20% 

liczba dni szkoleniowych 
z zakresu tematycznego, 

którego dot. oferta 

20-40 2,5 

41-60 7,5 

powyżej 60 10 

brak potwierdzenia 
danych zawartych w 

ofercie w 
załączonym CV 

0 

doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności 

gospodarczej 

poniżej 5 lat 2,5 

od 5 do 10 lat 7,5 

powyżej 10 lat 10 

brak potwierdzenia 
danych zawartych w 

ofercie w 
0 
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załączonym CV 

3 

Kategoria 3 – 
Jednostkowa 
cena brutto w 

PLN [cena dot. 1 
godz. 

szkoleniowej] 

n/d 70% 

cena minimalna 70 

[ cena minimalna / cena zaoferowana ] x 70 

* w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent nie może otrzymać więcej niż 10 punktów za 

kategorię 1 

** w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent nie może otrzymać więcej niż 20 punktów za 

kategorię 2 

 

b) szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (zakres 1-6) – wszystkie moduły tematyczne (ocena 

dotycząca Oferenta, będącego firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

delegującą do realizacji usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia swojego 

pracownika/pracowników) 

 

Lp. Kryterium 
Warunek udziału w 

postępowaniu 
Waga 

kryterium 
Oferta 

Liczba 
punktów 

1 

Kategoria 1 – 
Wykształcenie i 

kwalifikacje 
zawodowe 

delegowanego 
pracownika*  

wykształcenie wyższe 10% 

W zależności od zakresu na jaki składana będzie 
oferta punktowane (tą samą liczbą punktów) 
będą inne kierunki wykształcenia: 
a) zakres ABC-1 – ukończone studia wyższe 

prawnicze 
b) zakres ABC-2, ABC-3 i ABC-4 – ukończone 

studia wyższe ekonomiczne i/lub z zakresu 
zarządzania 

c) zakres ABC-5 i ABC-6 – ukończone studia 
wyższe z zakresu zarządzania i/lub 
marketingu 

10 

ukończone studia podyplomowe z zakresu dot. 
tematyki szkolenia 

5 

ukończenie 5 lub więcej kursów / szkoleń z 
zakresu dot. tematyki szkolenia 

2,5 

brak potwierdzenia danych zawartych w ofercie 
w załączonym CV  

0 

2 

Kategoria 2 – 
Doświadczenie 

zawodowe 
Oferenta i 

delegowanego 
pracownika** 

 co najmniej 20 dni 
szkoleniowych z zakresu 
tematycznego, którego 

dot. oferta oraz 
doświadczenie związane 

z doradztwem / 
szkoleniami / 

konsultacjami z zakresu 
uruchamiania 

działalności gospodarczej 

20% 

liczba dni szkoleniowych 
z zakresu tematycznego, 

którego dot. oferta – 
zrealizowane przez 
Oferenta w ramach 

firmy lub prowadzonej 
działalności 

20-40 1,25 

41-60 3,75 

powyżej 60 5 

brak potwierdzenia 
danych liczbowych 

zawartych w ofercie 
w postaci wykazu 

doświadczenia 

0 

doświadczenie związane 
z doradztwem / 

poniżej 5 lat 1,25 
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szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności 

gospodarczej – 
realizowane przez 

Oferenta w ramach 
firmy lub prowadzonej 

działalności 

od 5 do 10 lat 3,75 

powyżej 10 lat 5 

brak potwierdzenia 
danych liczbowych 

zawartych w ofercie 
w postaci wykazu 

doświadczenia 

0 

liczba dni szkoleniowych 
z zakresu tematycznego, 

którego dot. oferta – 
dot. delegowanego 

pracownika 

20-40 1,25 

41-60 3,75 

powyżej 60 5 

brak potwierdzenia 
danych zawartych w 

ofercie w 
załączonym CV 

0 

doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności 

gospodarczej – dot. 
delegowanego 

pracownika 

poniżej 5 lat 1,25 

od 5 do 10 lat 3,75 

powyżej 10 lat 5 

brak potwierdzenia 
danych zawartych w 

ofercie w 
załączonym CV 

0 

3 

Kategoria 3 – 
Jednostkowa 
cena brutto w 

PLN [cena dot. 1 
godz. 

szkoleniowej] 

n/d 70% 

cena minimalna 70 

[ cena minimalna / cena zaoferowana ] x 70 

* w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent (ocena dot. delegowanego pracownika) nie 

może otrzymać więcej niż 10 punktów za kategorię 1 

** w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent (ocena dot. Oferenta i delegowanego 

pracownika) nie może otrzymać więcej niż 20 punktów za kategorię 2 

 

c) doradztwo ogólne w zakresie biznesplanu – grupowe i indywidualne (zakres 7-8) (ocena 

dotycząca Oferenta, będącego osobą fizyczna bądź osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi w zakresie przeprowadzenia 

doradztwa) 
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Lp. Kryterium 
Warunek udziału w 

postępowaniu 
Waga 

kryterium 
Oferta 

Liczba 
punktów 

1 

Kategoria 1 – 
Wykształcenie i 

kwalifikacje 
zawodowe 
Oferenta*  

wykształcenie wyższe 10% 

ukończone studia wyższe ekonomiczne lub z 
zakresu zarządzania 

10 

ukończone studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania i/lub finansów 

5 

ukończenie 5 lub więcej kursów / szkoleń z 
zakresu dot. zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, analizy finansowej lub 
pokrewne związane z doradztwem w zakresie 

biznesplanu 

2,5 

brak potwierdzenia danych w CV 0 

2 

Kategoria 2 – 
Doświadczenie 

zawodowe 
Oferenta** 

 doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności gospodarczej 

oraz doświadczenie w 
wymiarze co najmniej 20 
dni doradztwa z zakresu 

biznesplanu lub 
doświadczenie 

zawodowe związane z 
doradztwem 

finansowym dla 
przedsiębiorstw 

20% 

liczba dni doradztwa z 
zakresu biznesplanu 

20-40 2,5 

41-60 7,5 

powyżej 60 10 

brak potwierdzenia 
w CV 

0 

doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności 

gospodarczej 

poniżej 5 lat 2,5 

od 5 do 10 lat 7,5 

powyżej 10 lat 10 

brak potwierdzenia 
w CV 

0 

doświadczenie 
zawodowe związane z 

doradztwem 
finansowym dla 
przedsiębiorstw 

poniżej 5 lat 2,5 

od 5 do 10 lat 7,5 

powyżej 10 lat 10 

brak potwierdzenia 
w CV 

0 

3 

Kategoria 3 – 
Jednostkowa 
cena brutto w 

PLN [cena dot. 1 
godz. 

zegarowej] 

n/d 70% 

cena minimalna 70 

[ cena minimalna / cena zaoferowana ] x 70 

* w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent nie może otrzymać więcej niż 10 punktów za 

kategorię 1 

** w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent nie może otrzymać więcej niż 20 punktów za 

kategorię 2 

 

d) doradztwo ogólne w zakresie biznesplanu – grupowe i indywidualne (zakres 7-8) (ocena 

dotycząca Oferenta, będącego firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

delegującą do realizacji usługi w zakresie przeprowadzenia doradztwa swojego 

pracownika/pracowników) 
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Lp. Kryterium 
Warunek udziału w 

postępowaniu 
Waga 

kryterium 
Oferta 

Liczba 
punktów 

1 

Kategoria 1 – 
Wykształcenie i 

kwalifikacje 
zawodowe 

delegowanego 
pracownika*  

wykształcenie wyższe 10% 

ukończone studia wyższe ekonomiczne lub z 
zakresu zarządzania 

10 

ukończone studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania i/lub finansów 

5 

ukończenie 5 lub więcej kursów / szkoleń z 
zakresu dot. zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, analizy finansowej lub 
pokrewne związane z doradztwem w zakresie 

biznesplanu 

2,5 

brak potwierdzenia danych w CV 0 

2 

Kategoria 2 – 
Doświadczenie 

zawodowe 
Oferenta i 

delegowanego 
pracownika** 

 doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności gospodarczej 

oraz doświadczenie w 
wymiarze co najmniej 20 
dni doradztwa z zakresu 

biznesplanu lub 
doświadczenie 

zawodowe związane z 
doradztwem 

finansowym dla 
przedsiębiorstw 

20% 

liczba dni doradztwa z 
zakresu biznesplanu 
zrealizowane przez 
Oferenta w ramach 

firmy lub prowadzonej 
działalności  

20-40 1,25 

41-60 3,75 

powyżej 60 5 

brak potwierdzenia 
danych liczbowych 

zawartych w ofercie 
w postaci wykazu 

doświadczenia 

0 

liczba dni doradztwa z 
zakresu biznesplanu 
zrealizowane przez 

delegowanego 
pracownika  

20-40 1,25 

41-60 3,75 

powyżej 60 5 

brak potwierdzenia 
w CV 

0 

doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności 

gospodarczej – 
zrealizowane przez 
Oferenta w ramach 

firmy lub prowadzonej 
działalności 

poniżej 5 lat 1,25 

od 5 do 10 lat 3,75 

powyżej 10 lat 5 

brak potwierdzenia 
danych liczbowych 

zawartych w ofercie 
w postaci wykazu 

doświadczenia 

0 

doświadczenie związane 
z doradztwem / 

szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu 

uruchamiania 
działalności 

gospodarczej – dot. 
delegowanego 

pracownika 

poniżej 5 lat 1,25 

od 5 do 10 lat 3,75 

powyżej 10 lat 5 

brak potwierdzenia 
w CV 

0 

doświadczenie 
zawodowe związane z 

doradztwem 

poniżej 5 lat 1,25 

od 5 do 10 lat 3,75 

powyżej 10 lat 5 
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finansowym dla 
przedsiębiorstw 

zrealizowane przez 
Oferenta w ramach 

firmy lub prowadzonej 
działalności 

brak potwierdzenia 
danych liczbowych 

zawartych w ofercie 
w postaci wykazu 

doświadczenia 

0 

doświadczenie 
zawodowe związane z 

doradztwem 
finansowym dla 

przedsiębiorstw – dot. 
delegowanego 

pracownika 

poniżej 5 lat 1,25 

od 5 do 10 lat 3,75 

powyżej 10 lat 5 

brak potwierdzenia 
w CV 

0 

3 

Kategoria 3 – 
Jednostkowa 
cena brutto w 

PLN [cena dot. 1 
godz. 

zegarowej] 

n/d 70% 

cena minimalna 70 

[ cena minimalna / cena zaoferowana ] x 70 

* w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent (ocena dot. delegowanego pracownika) nie 

może otrzymać więcej niż 10 punktów za kategorię 1 

** w przypadku spełnienia kilku warunków  punkty są sumowane, jednak Oferent (ocena dot. Oferenta i delegowanego 

pracownika) nie może otrzymać więcej niż 20 punktów za kategorię 2 

 

Wyjaśnienie do oceny merytorycznej w ramach poszczególnych kryteriów: 

a) Kategoria 1 – Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Oferenta/delegowanego pracownika 

oceniane będą na podstawie informacji zawartych w ofercie i załączonym do niej CV, odrębnie dla 

każdego zakresu oferty. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo otrzymania do wglądu dokumentów 

potwierdzających przedstawione w ofercie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Oferent nie 

uzyska punktów za elementy zawarte w ofercie, ale nie znajdujące potwierdzenia w CV. 

b) Kategoria 2 – Doświadczenie zawodowe Oferenta/Oferenta i delegowanego pracownika 

oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie i załączonym do niej CV, odrębnie 

dla każdego zakresu oferty. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo otrzymania do wglądu 

dokumentów potwierdzających przedstawione doświadczenie. Oferent nie uzyska punktów za 

elementy zawarte w ofercie, ale nie znajdujące potwierdzenia w CV (lub w przypadku danych 

dot. doświadczenia Oferentów jako firm, zawartych w wykazie doświadczenia w ofercie) – 

ponadto na podstawie CV musi być możliwe podliczenie zadeklarowanych danych dotyczących 

długości doświadczenia zawodowego.  

 

Metoda zliczania długości doświadczenia zawodowego: 

- w przypadku umów o pracę istotny jest okres obowiązywania umowy – np. 01.01.2013 r. do 

15.03.2014 r. = 1 rok i 2,5 miesiąca,     
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- w przypadku umów zlecenie istotny jest zarówno okres obowiązywania umowy, jak i jej wymiar 

miesięczny – aby uznać, że zlecenie realizowane jest w sposób ciągły wymiar miesięczny musi 

wynosić co najmniej 40 godzin, np. umowa zlecenie obejmuje okres 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. 

tj. 3 miesiące w wymiarze 40 godzin/m-c (lub wyższym), wówczas przyjmujemy do wyliczeń 3 

miesiące, natomiast w przypadku gdy wymiar wyniesie np. 20 godzin/m-c, wówczas przyjmujemy 

do wyliczeń 1,5 miesiąca (tj. według proporcji 20/40 godzin = ½),   

- w przypadku umów o dzieło istotny jest okres i wymiar czasowy realizacji dzieła – sposób 

wyliczenia zgodnie z zasadą dla umów zlecenie, 

- w przypadku liczby dni szkoleniowych/doradczych jako 1 dzień przyjmuje się co najmniej 6 godzin 

szkoleniowych/zegarowych np. doradca udzielał wsparcia w zakresie biznesplanu przez 1 tydzień 

roboczy po 4 godziny zegarowe dziennie wówczas należy to przeliczyć w ofercie na (5 x 4) / 6 = 

3,33 dnia.  

 

c) Kategoria 3 – Jednostkowa cena brutto – z wszystkich poprawnych formalnie ofert złożonych w  
danym zakresie wybierana będzie oferta z ceną minimalną, wszystkie oferty z ceną minimalną 
uzyskają 70 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają liczbę punktów ustaloną wg poniższego 
wzoru: 

[ cena minimalna / cena zaoferowana ] x 70 
 

Metodologia wyliczania noty końcowej: 

Nota końcowa = liczba punktów w kategorii 1 + liczba punktów w kategorii 2 + liczba punktów w 

kategorii 3 

 

Zleceniodawca oceniał będzie niezależnie oferty dla każdego z zakresów oraz dla każdego z zakresów 

zostanie stworzony odrębny ranking (tj. dla danego zapytania ofertowego zostanie stworzonych 8 

rankingów). Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty, które będą podlegały ocenie 

merytorycznej zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w w/w rankingach według malejącej noty 

końcowej. Do realizacji zamówienia w danym zakresie zostanie wybrany Oferent o najwyższej nocie 

punktowej, z zastrzeżeniem punktu II, ustęp 3 i 10.  

 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

 

 

 

http://www.pte.bydgoszcz.pl/
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IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udzielają Małgorzata Gorzkiewicz i Beata Kaźmierczak pod numerem telefonu 

52 322 65 52 wew. 8 oraz adresami email: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl i 

kazmierczak@pte.bydgoszcz.pl. 

 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1a.  Wzór formularza ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY WER. 4a-PP-III-2015 

Załącznik nr 1b.  Wzór formularza ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY WER. 4b-PP-III-2015 

Załącznik nr 2. Wzór CV 

Załącznik nr 3.  Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

Załącznik nr 4.  Wzór programu 

mailto:gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl
mailto:kazmierczak@pte.bydgoszcz.pl
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Załącznik nr 1a. Wzór formularza ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTOWY – zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 (wersja A) 
 

Oferent to  Osoba fizyczna 

 Osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą, planująca 

realizację usługi 
samodzielnie 

 Firma/osoba 
fizyczna prowadząca 

działalność 
gospodarczą 
delegująca 

pracownika/ 
pracowników 

Nazwa Oferenta n/d   
Imię i nazwisko Oferenta   n/d n/d 

Imię i nazwisko 
delegowanych 
pracowników 

n/d n/d 

nr1  

nr2  

nr3  

nr4  

nr5  

nr6  
Adres korespondencyjny    

Numer telefonu    
Mail    

 
Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (UWAGA – w przypadku firmy 
delegującej pracowników poniższe oświadczenie dotyczy firmy i delegowanego 
pracownika/pracowników) 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 z 30.01.2015 r. przesłane przez Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, przyjmuję do realizacji warunki postawione przez 
Zamawiającego w w/w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, że spełniam lub delegowany przeze 
mnie pracownik/pracownicy spełniają wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytaniu 
ofertowym, w tym1:  

 posiadam / delegowany pracownik/pracownicy posiadają minimum wykształcenie wyższe,  
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2 
 dysponuję doświadczeniem w wymiarze co najmniej 20 dni szkoleniowych z zakresu 

tematycznego, którego dot. oferta oraz doświadczeniem związanym z doradztwem / szkoleniami 
/ konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej (dot. Oferenta, będącego 
osobą fizyczną lub osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, planującą realizować 
usługi samodzielnie), 

                                                 
1
 Zaznaczyć właściwe. 

2
 W przypadku braku obowiązku posiadania uprawnień nie należy tego punktu zaznaczać. 
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 dysponuję oraz delegowany pracownik dysponuje doświadczeniem w wymiarze co najmniej 20 
dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dot. oferta oraz doświadczeniem związanym 
z doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej 
(dot. Oferenta, planującego delegować pracownika/pracowników do realizacji usług), 

 jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiązuję się realizować usługi 
samodzielnie,    

 reprezentuję firmę, która deleguje do realizacji usług wskazanego powyżej 
pracownika/pracowników i zobowiązuję się, że jedynie ten pracownik będzie oddelegowany/ci 
pracownicy będą oddelegowani do realizacji usług (zgodnie z przedstawionym poniżej 
przypisaniem poszczególnych pracowników do zakresów oferty). 

 
 
Ponadto w związku z wykonaniem zadań zobowiązuję się3: 

 wystawić rachunek, 

 wystawić fakturę zwolnioną z podatku VAT (stawka VAT „zwolniony” bądź równoważna), 

 wystawić fakturę z doliczonym podatkiem VAT, ponieważ posiadam interpretację podatkową 

wydaną w mojej indywidualnej sprawie przez organ podatkowy. UWAGA W takim przypadku 

do faktury należy dołączyć kserokopię interpretacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 
Treść oferty  
 
Składam ofertę na realizację zajęć w ramach szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla Uczestników 
Projektu „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” w zakresie wskazanym w poniższej tabeli 
[uwaga – należy zaznaczyć wszystkie zakresy, w jakich Oferent planuje świadczyć usługi oraz wskazać 
do każdego z wybranych zakresów oferowaną cenę brutto za 1 godzinę szkoleniową oraz jeśli 
dotyczy wskazać, który pracownik będzie realizował dany zakres; jeśli Oferent będzie realizował 
zakres samodzielnie, należy zaznaczyć „nie dotyczy”]: 
 

Lp. Zakres oferty 
Symbol 

zakresu oferty 
Lokalizacja 

Zaproponowana 

cena brutto za 1 

godzinę 

szkoleniową 

Delegowany 

pracownik 

1 

szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości” – moduł 

„Aspekty prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej, w tym 

prawo pracy” 

 ABC-1 

Bydgoszcz 

 

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

 nr 3 

 nr 4 

 nr 5 

 nr 6 

2 
szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości” – moduł 
 ABC-2  

 nie dotyczy 

 nr 1 

                                                 
3
 Zaznaczyć właściwe. 
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„Biznesplan”  nr 2 

 nr 3 

 nr 4 

 nr 5 

 nr 6 

3 

szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości” – moduł 

„Zarządzanie finansami firmy” 

 ABC-3  

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

 nr 3 

 nr 4 

 nr 5 

 nr 6 

4 

szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości” – moduł 

„Obsługa finansowa firmy” 

 ABC-4  

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

 nr 3 

 nr 4 

 nr 5 

 nr 6 

5 

szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości” – moduł 

„Zarządzanie i marketing” 

 ABC-5  

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

 nr 3 

 nr 4 

 nr 5 

 nr 6 

6 

szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości” – moduł 

„Negocjacje i techniki sprzedaży” 

 ABC-6  

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

 nr 3 

 nr 4 

 nr 5 

 nr 6 

 
 
Deklaracja dotycząca wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Oferenta lub Oferenta i 
delegowanego pracownika: 
 
a) Wykształcenie (potwierdzenie musi znaleźć się w CV) 
 

  ukończone studia wyższe 
 

Dotyczy Tytuł studiów Kierunek studiów Nazwa uczelni 
Rok 

ukończenia 
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studiów 

Oferenta – osoby 
fizycznej lub osoby 
fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, 
planującej samodzielne 
wykonywanie usług 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 3 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 4 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 5 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 6 

  prawnicze   

 
 ekonomiczne i/lub z 

zakresu zarządzania 
  

 
 z zakresu zarządzania 

i/lub marketingu 
  

 

  ukończone studia podyplomowe z zakresu dot. tematyki szkolenia 
 

Dotyczy Tytuł studiów podyplomowych Nazwa uczelni 
Rok 

ukończenia 
studiów 

Oferenta – osoby 
fizycznej lub osoby 
fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, 
planującej samodzielne 
wykonywanie usług 
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 delegowanego 
pracownika – nr 1 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 3 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 4 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 5 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 6 

   

   

   

 

  ukończone kursy / szkolenia z zakresu dot. tematyki szkolenia 
  

Dotyczy Tytuł kursu/szkolenia Organizator 
Rok ukończenia 
kursu/szkolenia 

Oferenta – osoby 
fizycznej lub osoby 
fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, 
planującej samodzielne 
wykonywanie usług 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego    
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pracownika – nr 2    

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 3 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 4 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 5 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 6 

   

   

   

   

   

   

 

b) doświadczenie zawodowe – liczba dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dot. 
oferta – wypełnia Oferent, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, planujący samodzielne wykonywanie usług (potwierdzenie musi znaleźć się w CV): 
 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych  

c) doświadczenie zawodowe – liczba dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dot. 
oferta – wypełnia Oferent, będący firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
delegujący do realizacji oferty pracownika/pracowników: 
 
c1 – doświadczenie Oferenta (potwierdzenie musi znaleźć się w poniższej tabeli) 

 
  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  
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  powyżej 60 dni szkoleniowych  

Tytuł kursu/szkolenia 

Liczba 
dni i 

godzin 
szkole-

niowych 

Instytucja na rzecz, której realizowano 
kurs/szkolenie (w przypadku wolnego 

naboru proszę podać liczbę uczestników) 

Termin realizacji 
zajęć 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
c2 – doświadczenie delegowanego pracownika/pracowników (potwierdzenie musi znaleźć się w 
CV) 
 

Dotyczy Doświadczenie 

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych  

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych 

 delegowanego 
pracownika – nr 3 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych 

 delegowanego 
pracownika – nr 4 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych 

 delegowanego 
pracownika – nr 5 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych 

 delegowanego 
pracownika – nr 6 

  20-40 dni szkoleniowych 

  41-60 dni szkoleniowych  

  powyżej 60 dni szkoleniowych 

 
d) doświadczenie zawodowe – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / 

konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej – wypełnia Oferent, będący 
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osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, planujący samodzielne 
wykonywanie usług (potwierdzenie musi znaleźć się w CV): 
 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

e) doświadczenie zawodowe – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej – wypełnia Oferent, będący 
firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, delegujący do realizacji oferty 
pracownika/pracowników: 
 
e1 – doświadczenie Oferenta (potwierdzenie musi znaleźć się w poniższej tabeli) 

 
  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

Zadanie 
(doradztwo/szkolenia/konsultacje 

z zakresu uruchamiania 
działalności)  

Wymiar 
czasowy 

Instytucja na rzecz, której realizowano 
zadanie 

Termin realizacji 
zadania 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
e2 – doświadczenie delegowanego pracownika/pracowników (potwierdzenie musi znaleźć się w 
CV) 
 

Dotyczy Doświadczenie 

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego   poniżej 5 lat 
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pracownika – nr 3   od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego 
pracownika – nr 4 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego 
pracownika – nr 5 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego 
pracownika – nr 6 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 
 
UWAGA – ABY UZYSKAĆ PUNKTY ZA WYŻEJ ZADEKLAROWANE DANE, MUSZĄ ONE ZNALEŹĆ 
POTWIERDZENIE W ZAŁĄCZONYM CV.  

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w zapytaniu ofertowym nie wiąże się z konfliktem 

interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności 

wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż łączne zaangażowanie zawodowe trenera w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków prywatnych (w ramach stosunku 

pracy, stosunku cywilnoprawnego i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), nie przekroczy 

240 godzin miesięcznie w okresie realizacji umowy. [dotyczy Oferenta będącego osobą fizyczną lub 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą zlecenie samodzielnie] 

2. Zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania  

w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO. [dotyczy Oferenta będącego osobą 

fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą zlecenie 

samodzielnie] 

3. Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym. 

4. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są 

zgodne z prawdą. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. CV Oferenta/delegowanych pracowników – liczba sztuk: ………. 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – liczba sztuk: ….. (należy załączyć oświadczenia 

dot. Oferenta lub Oferenta i delegowanych pracowników) 
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3. Program zajęć – liczba sztuk: ……….. 

 
 

 

……………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
(pieczęć firmowa - jeśli dotyczy) (data i podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)  
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Załącznik nr 1b. Wzór formularza ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTOWY – zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 (wersja B) 
 

Oferent to  Osoba fizyczna 

 Osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą, planująca 

realizację usługi 
samodzielnie 

 Firma/osoba 
fizyczna prowadząca 

działalność 
gospodarczą 

delegująca pracownika 
Nazwa Oferenta n/d   

Imię i nazwisko Oferenta   n/d n/d 
Imię i nazwisko 
delegowanych 
pracowników 

n/d n/d 
nr1  

nr2  

Adres korespondencyjny    
Numer telefonu    

Mail    
 
Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (UWAGA – w przypadku firmy 
delegującej pracowników poniższe oświadczenie dotyczy firmy i delegowanego 
pracownika/pracowników) 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 z 30.01.2015 r. przesłane przez Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, przyjmuję do realizacji warunki postawione przez 
Zamawiającego w w/w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, że spełniam lub delegowany przeze 
mnie pracownik/pracowników spełniają wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytaniu 
ofertowym, w tym4:  

 posiadam / delegowany pracownik/pracownicy posiadają minimum wykształcenie wyższe,  
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 5 
 dysponuję doświadczeniem  związanym z doradztwem / szkoleniami / konsultacjami z zakresu 

uruchamiania działalności gospodarczej oraz doświadczeniem w wymiarze co najmniej 20 dni 
doradztwa z zakresu biznesplanu lub doświadczeniem zawodowym związanym z doradztwem 
finansowym dla przedsiębiorstw (dot. Oferenta, będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczna 
prowadzącą działalność gospodarczą, planującą realizować usługi samodzielnie), 

 dysponuję oraz delegowany pracownik dysponuje doświadczeniem  związanym z doradztwem / 
szkoleniami / konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej oraz 
doświadczeniem w wymiarze co najmniej 20 dni doradztwa z zakresu biznesplanu lub 
doświadczeniem zawodowym związanym z doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw (dot. 
Oferenta, planującego delegować pracownika/pracowników do realizacji usług), 

 jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiązuję się realizować usługi 
samodzielnie,    

                                                 
4
 Zaznaczyć właściwe. 

5
 W przypadku braku obowiązku posiadania uprawnień nie należy tego punktu zaznaczać. 
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 reprezentuję firmę, która deleguje do realizacji usług wskazanego powyżej pracownika i 
zobowiązuję się, że jedynie ten pracownik będzie oddelegowany do realizacji usług (zgodnie z 
przedstawionym poniżej przypisaniem poszczególnych pracowników do zakresów oferty). 

 

Treść oferty  
 
Składam ofertę na realizację doradztwa ogólnego w zakresie biznesplanu dla Uczestników Projektu 
„Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” w zakresie wskazanym w poniższej tabeli [uwaga – 
należy zaznaczyć wszystkie zakresy, w jakich Oferent planuje świadczyć usługi oraz wskazać do 
każdego z wybranych zakresów oferowaną cenę brutto za 1 godzinę zegarową oraz jeśli dotyczy 
wskazać, który pracownik będzie realizował dany zakres; jeśli Oferent będzie realizował zakres 
samodzielnie, należy zaznaczyć „nie dotyczy”]: 
 

Lp. Zakres oferty 
Symbol 

zakresu oferty 
Lokalizacja 

Zaproponowana 

cena brutto za 1 

godzinę zegarową 

Delegowany 

pracownik 

1 
doradztwo ogólne w zakresie 

biznesplanu – grupowe  
 DG 

Bydgoszcz 

 

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

2 
doradztwo ogólne w zakresie 

biznesplanu – indywidualne 
 DI  

 nie dotyczy 

 nr 1 

 nr 2 

 
Deklaracja dotycząca wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Oferenta lub Oferenta i 
delegowanego pracownika: 
 

a) Wykształcenie (potwierdzenie musi znaleźć się w CV) 
 

  ukończone studia wyższe 
 

Dotyczy Tytuł studiów Kierunek studiów Nazwa uczelni 
Rok 

ukończenia 
studiów 

Oferenta – osoby 
fizycznej lub osoby 
fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, 
planującej samodzielne 
wykonywanie usług 

 
 ekonomiczne lub z 

zakresu zarządzania 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

 
 ekonomiczne lub z 

zakresu zarządzania 
  

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

 
 ekonomiczne lub z 

zakresu zarządzania 
  

 

  ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania i/lub finansów  
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Dotyczy Tytuł studiów podyplomowych Nazwa uczelni 
Rok 

ukończenia 
studiów 

Oferenta – osoby 
fizycznej lub osoby 
fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, 
planującej samodzielne 
wykonywanie usług 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

   

   

   

 
  ukończone kursy / szkolenia z zakresu dot. zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, analizy finansowej lub pokrewne związane z doradztwem w zakresie 
biznesplanu 

  

Dotyczy Tytuł kursu/szkolenia Organizator 
Rok ukończenia 
kursu/szkolenia 

Oferenta – osoby 
fizycznej lub osoby 
fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, 
planującej samodzielne 
wykonywanie usług 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

   

   

   

   

   

   

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

   

   

   

   

   

   

 

b) doświadczenie zawodowe – liczba dni doradztwa z zakresu biznesplanu – wypełnia Oferent, 
będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, planujący 
samodzielne wykonywanie usług (potwierdzenie musi znaleźć się w CV): 
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  20-40 dni doradczych 

  41-60 dni doradczych  

  powyżej 60 dni doradczych 

c) doświadczenie zawodowe – liczba dni doradztwa z zakresu biznesplanu – wypełnia Oferent, 
będący firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, delegujący do 
realizacji oferty pracownika/pracowników: 

 
c1 – doświadczenie Oferenta (potwierdzenie musi znaleźć się w poniższej tabeli) 

 
  20-40 dni doradczych 

  41-60 dni doradczych  

  powyżej 60 dni doradczych 

 

Tytuł zajęć 
Liczba 
godzin 

Instytucja na rzecz, której realizowano 
doradztwo (w przypadku wolnego naboru 

proszę podać liczbę uczestników) 

Termin realizacji 
zajęć 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
c2 – doświadczenie delegowanego pracownika/pracowników (potwierdzenie musi znaleźć się w 
CV) 
 

Dotyczy Doświadczenie 

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

  20-40 dni doradczych 
  41-60 dni doradczych  
  powyżej 60 dni doradczych 

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

  20-40 dni doradczych 
  41-60 dni doradczych  
  powyżej 60 dni doradczych 

 
d) doświadczenie zawodowe – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / 

konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej – wypełnia Oferent, będący 
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osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, planujący samodzielne 
wykonywanie usług (potwierdzenie musi znaleźć się w CV): 
 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

e) doświadczenie zawodowe – doświadczenie zawodowe związane z doradztwem finansowym dla 
przedsiębiorstw – wypełnia Oferent, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą, planujący samodzielne wykonywanie usług (potwierdzenie musi 
znaleźć się w CV): 
 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

f) doświadczenie zawodowe – doświadczenie związane z doradztwem / szkoleniami / 
konsultacjami z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej – wypełnia Oferent, będący 
firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, delegujący do realizacji oferty 
pracownika/pracowników: 
 
f1 – doświadczenie Oferenta (potwierdzenie musi znaleźć się w poniższej tabeli) 

 
  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

Zadanie 
(doradztwo/szkolenia/konsultacje 

z zakresu uruchamiania 
działalności)  

Wymiar 
czasowy 

Instytucja na rzecz, której realizowano 
zadanie 

Termin realizacji 
zadania 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
f2 – doświadczenie delegowanego pracownika/pracowników (potwierdzenie musi znaleźć się w 
CV) 
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Dotyczy Doświadczenie 

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 
g) doświadczenie zawodowe – doświadczenie zawodowe związane z doradztwem finansowym dla 

przedsiębiorstw – wypełnia Oferent, będący firmą lub osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, delegujący do realizacji oferty pracownika/pracowników: 
 
g1 – doświadczenie Oferenta (potwierdzenie musi znaleźć się w poniższej tabeli) 

 
  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

Zakres doradztwa 
Wymiar 
czasowy 

Instytucja na rzecz, której realizowano 
zadanie 

Termin realizacji 
zadania 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
g2 – doświadczenie delegowanego pracownika/pracowników (potwierdzenie musi znaleźć się w 
CV) 
 

Dotyczy Doświadczenie 

 delegowanego 
pracownika – nr 1 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   

 delegowanego 
pracownika – nr 2 

  poniżej 5 lat 

  od 5 do 10 lat  

  powyżej 10 lat   
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UWAGA – ABY UZYSKAĆ PUNKTY ZA WYŻEJ ZADEKLAROWANE DANE, MUSZĄ ONE ZNALEŹĆ 
POTWIERDZENIE W ZAŁĄCZONYM CV.  

OŚWIADCZENIA 

a) Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w zapytaniu ofertowym nie wiąże się z konfliktem 

interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności 

wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż łączne zaangażowanie zawodowe trenera w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków prywatnych (w ramach stosunku 

pracy, stosunku cywilnoprawnego i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), nie 

przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji umowy. [dotyczy Oferenta będącego osobą 

fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą zlecenie 

samodzielnie] 

b) Zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania  

w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO. [dotyczy Oferenta będącego osobą 

fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą zlecenie 

samodzielnie] 

c) Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym. 

d) Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są 

zgodne z prawdą. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. CV Oferenta/delegowanych pracowników – liczba sztuk: ………. 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – liczba sztuk: ….. (należy załączyć 

oświadczenia dot. Oferenta lub Oferenta i delegowanych pracowników) 

 

……………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
(pieczęć firmowa - jeśli dotyczy) (data i podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)  
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Załącznik nr 2  
CURRICULUM VITAE 

  

1. Nazwisko:  

2. Imię:  

3. Data urodzenia:  

4. Narodowość:  

5. Numer telefonu i mail: 

6. Wykształcenie:  

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego 

oraz data ukończenia 
Uzyskany stopień lub dyplom 

  

  

7. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) 

Język Czytanie Mowa Pismo 

    

8. Członkostwo w organizacjach zawodowych:  

9. Inne umiejętności (np. doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, udział w ciałach opiniotwórczych lub decyzyjnych, 

szkolenia):  

10. Doświadczenie zawodowe: 

Okres zatrudnienia Miejscowość Firma Stanowisko 

    

Forma zatrudnienia 

 umowa o pracę 

 umowa zlecenie 

 umowa o dzieło 

Wymiar zaangażowania 

(wymiar etatu/l. godzin) 
 

Opis obowiązków: 

Okres zatrudnienia Miejscowość Firma Stanowisko 

    

Forma zatrudnienia 

 umowa o pracę 

 umowa zlecenie 

 umowa o dzieło 

Wymiar zaangażowania 

(wymiar etatu/l. godzin) 
 

Opis obowiązków: 

 

………………………………………………..……………..………………………………………………..…………….. 
 miejscowość, data, podpis Oferenta lub Oferenta i delegowanego pracownika  
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Załącznik nr 3 
 
 
………………………………………………. 
(miejscowość i data) 
 
………………………………………………. 
Imię i nazwisko Oferenta / delegowanego pracownika  
 
………………………………………………. 
Adres 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 z 30.01.2015 r. w 

ramach projektu „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” nie jestem powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

(Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy) 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 
……………….………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta lub delegowanego 
pracownika) 
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Załącznik nr 4 
 

PROGRAM ZAJĘĆ 
 

Zakres oferty (tytuł 
szkolenia)  

 

 

Lp. Temat zajęć 

Liczba 
godzin 
szkole-

niowych 

Wykorzystywane 
metody 

(warsztaty, zajęcia 
praktyczne, 

wykład, praca na 
komputerach itp.) 

Opis omawianych 
zagadnień 

Trener 
/ wykładowca 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
……………….………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis Oferenta / osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 
 
 


