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ZAPYTANIE O CENĘ 

 
W związku z realizacją projektu pt. „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych 

pozostających bez pracy” nr projektu POWR.01.02.02-04-0007/16 współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej za godzinę szkoleniową usługi w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości” dla 5 uczestników projektu. 

  

1. Zamawiający:  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

ul. Długa 34 

85-034 Bydgoszcz 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie szkolenia z zakresu „ABC 

przedsiębiorczości” dla 5 uczestników projektu w łącznym wymiarze 30 godzin 

dydaktycznych, obejmujących zajęcia grupowe. 

Grupa: 5 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z grupy NEET w jednej grupie. 

Liczba godzin: 30 godzin szkoleniowych/grupę. Przez 1 godzinę szkoleniową rozumie się 

45 minut. Do czasu trwania szkolenia nie wlicza się przerw.  

Szkolenie będzie prowadzone w systemie średnio 6 spotkań po 5 godzin szkoleniowych w 

dni powszednie. 

 

3. Planowany termin realizacji: 30.10.2017 r. -15.11.2017 r. 

4. Miejsce realizacji: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, ul. Poznańska 

43-45, 88-100 Inowrocław (zamawiający zapewnia salę wykładową).  

5. Kryterium oceny oferty: cena – 100%  

6. Inne istotne warunki zamawiania:  

Wykonawca w cenie brutto w/w przedmiotu zamówienia uwzględni – wynagrodzenie za 

przeprowadzenie zajęć oraz dojazd do miejsca realizacji zamówienia. Wykonawca winien 

posiadać dwuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego. Dodatkowo 

wykonawca zapewni: prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego 

projektu (materiały szkoleniowe dla uczestników projektu, listy obecności, dziennik 

zajęć). 
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Wykonawca składa :  

- formularz oferty cenowej na zał. nr 1  

- CV 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę można złożyć osobiście: w siedzibie zamawiającego, w filii zamawiającego tj.  

Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, 88-100 

Inowrocław lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w 

Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław oraz pocztą elektroniczną na 

adres: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2017 r. do godz.10:00.  

 


