
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/7.3.3/2021 O CENĘ  NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ  

Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W RAMACH PROJEKTU ,,MOJA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA IV’’ 

 nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 

 

I.               Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.  Wspólny słownik zamówień (CPV):  

 

80600000-9 – Usługi szkoleniowe  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń  z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej z 

podziałem na następujące części: 

 

CZĘŚĆ A 

Szkolenie ,,Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej’’  

• obejmujący następujące zagadnienia: formy prawne prowadzenia działalności 

gospodarczej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ubezpieczenie firmy i jej 

działalności wynikające z przepisów prawa, centralna Ewidencja Informacji o 

działalności Gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, dodatkowe wymogi 

dotyczące niektórych przedsiębiorstw (PIP, Sanepid, koncesje, licencje). 

• Zamówienia dotyczy wyboru 1 trenera. 

• Łączna liczba godzin 24: 6 godziny x 4 grupy– liczba godzin szkolenia w ramach danej 

grupy szkoleniowej może ulec zmianie w przypadku zdiagnozowania innych potrzeb 

szkoleniowych w trakcie rekrutacji. 

 

CZĘŚĆ B 

Szkolenie ,,Biznes plan’’ 

•  Obejmujący następujące zagadnienia: szczegółowa charakterystyka potencjalnych 

odbiorców produktów/ usług w tym ich analiza ilościowa i jakościowa z 

uwzględnieniem sezonowości sprzedaży, analiza konkurencji, diagnoza sytuacji, analiza 

SWOT, wybór celów i strategii rozwoju, inicjowanie zmian w obliczu zmieniających się 

warunków otoczenia społeczno-gospodarczego, plan dystrybucji produktów/usług, 

przygotowanie planu promocji, analiza sprzedaży produktów/usług. 

• Zamówienia dotyczy wyboru 1 trenera. 

• Łączna liczba godzin 30: 72 godzin x 4 grupy – liczba godzin szkolenia w ramach danej 

grupy szkoleniowej może ulec zmianie w przypadku zdiagnozowania innych potrzeb 

szkoleniowych w trakcie rekrutacji. 

CZĘŚĆ C  

Szkolenie ,,Moduł menadżerski’’  

• Obejmujące następujące zagadnienia: Profesjonalne standardy obsługi klienta, cele, 

techniki i etapy obsługi klienta, budowanie korzystnej relacji, rozpoznaje oczekiwań 



 
aktywne słuchanie, radzenie sobie z krytyką porównywaniami do konkurencji, obsługa 

klienta w sytuacjach reklamacyjnych, radzenie sobie z trudnym klientem asertywność. 

• Zamówienia dotyczy wyboru 1 trenera. 

• Łączna liczba godzin 24: 6 godziny x  4 grupy  – liczba godzin szkolenia w ramach 

danej grupy szkoleniowej może ulec zmianie w przypadku zdiagnozowania innych 

potrzeb szkoleniowych w trakcie rekrutacji. 

CZEŚĆ D: 

Szkolenie ,,Moduł finansowy’’  

• Obejmujące następujące zagadnienia: podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz 

ryczałt, rozliczenia z ZUS i US, formy opodatkowania (PIT, CIT,VAT), wyliczenie 

wynagrodzeń, środki trwałe, prawa i obowiązki podatnika, systematyka pobieranych w 

Polsce podatków, obrót gospodarczy gotówka czy przelew, kontrolowanie 

przedsiębiorcy – podatnika w przedmiocie źródeł finansowania uruchomienia 

działalności gospodarczej, kasa fiskalna, zwrot podatku VAT, samochód w działalności 

gospodarczej. 

• Zamówienia dotyczy wyboru 1 trenera. 

• Łączna liczna godzin 24: 6 godzin x 4 grupy– liczba godzin szkolenia może ulec 

zmianie w przypadku zdiagnozowania innych potrzeb szkoleniowych w trakcie 

rekrutacji. 

CZĘŚĆ E:   

Szkolenie ,,Moduł marketingowy’’ 

•  Obejmujące następujące zagadnienia: elementy marketingu, konkurencja 

marketingowa, narzędzia promocji (reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży 

PR, promocja małej formy w Internecie, kierowanie wizerunku firmy, identyfikacja 

wizualna firmy, opracowanie strategii promocyjnych dla produktów, usług firmy, plan 

marketingowy opis produktów/ usług cechy różnicujące. 

• Zamówienia dotyczy wyboru 1 trenera. 

• Łączna liczna godzin 24: 6 godziny x 4 grupy– liczba godzin szkolenia może ulec 

zmianie w przypadku zdiagnozowania innych potrzeb szkoleniowych w trakcie 

rekrutacji. 

CZĘŚĆ F: 

Szkolenie ,,Moduł prawny’ ’ 

• Obejmujące następujące zagadnienia: obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu 

cywilnego (umowy cywilnoprawne), obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu 

pracy (rodzaje umów o pracę, urlopy wypoczynkowe, okresy wypowiedzeń, 

rozwiązanie stosunku pracy), umowy o pracę limitowanie oraz wypełnienie, 

obowiązki pracodawcy wobec pracownika, świadectwo pracy, prowadzenia akt 

osobowych w praktyce i wybrana dokumentacja, dokumentacja badań 

profilaktycznych, szkoleń BHP,  i oceny ryzyka zawodowego, ustanie oraz 

przekształcenie stosunku pracy, przepisy o ochronie danych osobowych, 

dokumentacja kadrowa, wynagrodzenie i jego elementy składowe. 

• Zamówienia dotyczy wyboru 1 trenera. 



 
• Łączna liczna godzin 24: 6 godzin x 4 grupy – liczba godzin szkolenia może ulec 

zmianie w przypadku zdiagnozowania innych potrzeb szkoleniowych w trakcie 

rekrutacji. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu ,,Moja własna działalność 

gospodarcza IV’’ 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 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs. 

 

2. 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’’. 

 

3. Przez 1 godzinę szkoleniową rozumie się godzinę dydaktyczną (45 minut). Do czasu zajęć 

nie wlicza się przerw.  

 

4. Koszt szkolenia (ujmując koszt za godzinę szkolenia) powinien zostać oszacowany 

zakładając udział bezpośredni i online.  

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. ofert na wybrane 

części przedmiotu zamówienia. 

 

6. Miejscem realizacji zamówienia będzie subregion zachodni województwa śląskiego. 

 

7. Wybrany wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na podstawie, których poprowadzi 

zajęcia (skrypty). Materiały o których mowa zostaną udostępnione Zamawiającemu i 

Uczestnikom. 

 

 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

   

            O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą (realizujące zamówienie osobiście) oraz pozostałe podmioty 

gospodarcze dysponujące odpowiednim zasobem kadrowym (pracowników należy wskazać 

poprzez podanie ich imion i nazwisk): 

a) Trener musi spełniać następujące warunki łączne: 

- posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać dwuletnie doświadczenie w zakresie 

realizacji szkoleń, w tym co najmniej jednego szkolenia określonego w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, tj. dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. 

b) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych 

podmiotów gospodarczych konieczne jest posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla 

siedziby Oferenta (nie dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, 

ale w ramach projektu będą świadczyły usługę szkoleniową osobiście – na podstawie 

umowy –zlecenie). 



 
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania 

zamówienia; 

d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia – jeżeli 

dotyczy; 

e) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia – jeżeli dotyczy; 

f) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

 

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 przygotowywaniem 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 do niniejszego zapytania. 

Na etapie składania ofert w postępowaniu wystarczającym jest złożenie oświadczenia o którym 

mowa powyżej. Jednakże przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wykształcenie i 

doświadczenie spełniające wymagania określone w punkcie a) dla części A. i/lub B i/lub C i/lub D 

i/lub E i/lub F  zamówienia musi być potwierdzone dołączonymi do oferty kopiami stosownych 

dokumentów (dyplomy/ zaświadczenia/ certyfikaty/ umowy/referencje/protokoły zdawczo-

odbiorcze/wydruk CEIDG/ itp.). 

Spełnienie wymagania określonego w punkcie b musi być potwierdzone kopiami stosownych 

dokumentów (np. zaświadczenie o wpisie lub wydruk z systemu RIS oraz dokumentami 

potwierdzającymi kwalifikacje trenera/trenerów). 

 

III. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w terminie do 31.03.2021. 

2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA” Michał 

Szczygieł, Ewa Szczygieł,  i wspólnicy Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach, 

Rybnicka 152, 44-240 Żory. 

3. Ofertę można składać w następujący sposób: 

- osobiście w Biurze Projektu, 

- drogą elektroniczną na adres: dotacje@kancelaria-iustitia.pl  

(UWAGA – z uwagi na stan epidemiologiczny związany z wystąpieniem COVID-19, 

osobiste/przez osoby trzecie dostarczenie dokumentów możliwe jest jedynie po uprzednim 

mailto:dotacje@kancelaria-iustitia.pl


 
umówieniu się). 

 

Po dokonaniu analizy złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej 

korzystnej pod względem realizacji projektu. Powyższe nie jest tożsame z najniższą ceną.  

   

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 Kancelarię Radców Prawnych „PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa 

Szczygieł,  i wspólnicy Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach i nie stanowi podstawy do roszczenia 

sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 1. 

 

                                                                                                                                  ……………………………………….. 

 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w  

ZAPYTANIU OFERTOWYM O CENĘ  

PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ. 

 

W RAMACH PROJEKTU pn ,,Moja własna działalność gospodarcza IV”  

1. w cenie za: 

 

1) część A. –……………………………………………………………………………………………………… 

2) część B. –……………………………………………………………………………………………………… 

3) część C. –………………………………………………………………………………………………………. 

4) część D. –……………………………………………………………………………………………………… 

5) część E. –………………………………………………………………………………………………………. 

6) część F. –………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

• Ja, niżej podpisany/na, oświadczam, iż nie posiadam powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym, tj. Kancelarią Radców Prawnych „PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa 

Szczygieł,  i wspólnicy Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach. 

• posiadam odpowiednie kwalifikacje, tj. wykształcenie wyższe oraz dwuletnie doświadczenie 

w zakresie realizacji szkoleń, w tym co najmniej  jednego  szkolenia określonego w 

niniejszym zapytaniu ofertowym, 

• w przypadku wyboru mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję się dostarczyć 

dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje i doświadczenie (tj dyplomy, certyfikaty, 

referencje, umowy, wydruk z CIDG, KRS, RIS lub inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium udziału w postępowaniu), 

• dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia; 



 
• dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia1, 

• pozostaję w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia2, 

• zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 

środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów pozwala na należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia i nie spowoduje przekroczenia limitu 276 h  w miesiącu, 

 

 

 

 

……………….………………………………… 

 

 
1 Jeśli nie dotyczy należy wykreślić. 
2 Jeśli nie dotyczy należy wykreślić. 


