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Łódź, 30.05.2019 r. 
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 05/8.3.1III/2019 

na PRZEPROWADZENIE DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO (DORADCA) 

w ramach projektu ”Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 roku życia  
z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie” 
Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” 

Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” 
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I. Źródło finansowania  
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, 
Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Niniejsze 
zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020” i ma na celu wyłącznie potwierdzenie, że przedmiot zamówienia zostanie 
wykonany po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Postępowanie nie ma na celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

II. Zamawiający 
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k., ul. Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź, 
NIP: 727-270-92-71. 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 288 godzin usług doradczych o 

charakterze specjalistycznym dla uczestników projektu „Firma 50+ edycja III…”. 
2. Doradztwo obejmować będą zagadnienia z zakresu: 

a) pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy; 
b) administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności; 
c) finansowo-kadrowych aspektów prowadzenia działalności; 
d) marketingu. 

3. Uczestnikami doradztwa będą osoby w wieku 50+, które założyły działalność gospodarczą. 
4. Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 79410000-1 – usługi doradcze w zakresie działalności 

gospodarczej i zarządzania. 
5. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z harmonogramem: 

a) 06.2019-05.2020: 23 os. * śr. 3h = 69h/12 m-cy (godzina zegarowa, tj. 60 minut; w 
tym konsultacje mailowe i telefoniczne); 

b) 09.2019-08.2020: 73 os. * śr. 3h = 219h/12 m-cy (godzina zegarowa, tj. 60 minut; w 
tym konsultacje mailowe i telefoniczne). 

6. Miejsce realizacji zamówienia: Łódź. 
7. W ramach spotkań doradca zobowiązany jest do: 

a) przeprowadzenia spotkań zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w ust. 2, w 
tym m.in. w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia firmy, wskazywania 
zagrożeń dla trwałości firmy, pomocy w podejmowaniu kluczowych decyzji, 

b) przekazania Zamawiającemu starannie i poprawnie uzupełnionej oraz pełnej 
dokumentacji dotyczącej spotkań obejmującej dokumenty powstałe w wyniku 
wykonania przez Wykonawcę, co stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia, 

c) terminowego rozliczania się z przeprowadzonego doradztwa, 
d) współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu), 
e) pokrycia kosztów dojazdu na miejsce doradztwa i z powrotem we własnym zakresie. 
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IV. Zasady składania ofert 
1. Każdy Oferent może złożyć nie więcej niż jedną ofertę. 
2. Oferta obejmuje następujące dokumenty: 
 a) oferta cenowa (wg załącznika nr 1 do rozeznania rynku), 
3. Wszystkie strony oferty (oferta cenowa) powinny być czytelnie podpisane w wyznaczonych 
miejscach bądź zaparafowane, gdy podpis czytelny nie jest wymagany.  
4. Ofertę cenową należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętej 
kopercie na adres: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k., ul. Piotrkowska 
55/111, 90-413 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan dokumentów) na 
adres firma@inse.pl w terminie do 07.06.2019 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu. 
Opis koperty musi zawierać: dane Oferenta, dane Zamawiającego, dopisek: „Odpowiedź na 
rozeznanie rynku nr 05/8.3.1III/2019 na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego 
(doradca) w ramach projektu Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 
50 roku życia z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”. 
5. Oferenci odpowiedzialni są za poniesienie wszystkich kosztów związanych  
z przygotowaniem oraz złożeniem ofert. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia, odwołania postępowania 
na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. 
7. Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). 
 
V. Szczegółowe wymagania dotyczące oferentów: 
1. Oferent powinien posiadać uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, 
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy, a w szczególności: 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe, związane z udzielanym wsparciem analogicznym do 
przedmiotu doradztwa (por. pkt III), 

b) doświadczenie z zakresu obszaru kompetencji analogicznego do przedmiotu doradztwa 
(por. pkt III) – min. 4 lata. 
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VI. Informacje dodatkowe 
1. W przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i osobiście świadcząca przedmiot 
zamówienia kryteria oceny wskazane w pkt. V.1 należy odnieść do tej osoby, 
2. W przypadku, gdy Oferent nie zamierza świadczyć osobiście przedmiotu zamówienia 
kryteria oceny wskazane w pkt. V.1 należy odnieść do osoby, która będzie osobiście 
wykonywała przedmiot zamówienia. 
3. Dodatkowe pytania odnośnie rozeznania rynku należy kierować na adres: firma@inse.pl. 
 
 
Załączniki: 
1. Oferta cenowa. 
 
 
 
Zatwierdzono: 
Łódź, dn. 30.05.2019 r. 
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