Łódź, 03.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 01/1.2.1-S/2022
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z PODSTAW ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
w ramach projektu „Biznes z POWEREM – wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców
subregionu łódzkiego”
realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.01.02.01-10-0010/21

I. Źródło finansowania
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 lok. 111, 90-413 Łódź,
NIP: 7272709271
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 216 godzin szkoleń grupowych z podstaw
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników/-czek projektu „Biznes z
POWEREM – wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego”.
2. Warsztaty obejmować mają następujące bloki szkoleniowe (6 spotkańx8h dydaktycznych [tj. 45
minut] x 3 grupy podstawowe, tj. 144 h; 6 spotkań x 6h dydaktycznych [tj. 45minut] x 2 grupy
zaawansowane, tj. 72 godziny):
a) Biznesplan, m.in. metoda Lean Canvas (zakładane efekty uczenia się: UP umie m.in.
zastosować analizę SWOT/TOWS do stworzenia biznesplanu); czas trwania: grupa podstawowa
8h; grupa zaawansowana 6h.

b) Firma w świetle prawa m.in. procedury zakładania firmy (zakładane efekty uczenia się: UP
umie m.in. wskazać zalety/wady różnych form działalności);czas trwania: grupa podstawowa
8h; grupa zaawansowana 6h.

c) Przedsiębiorca w US i ZUS, m.in. formy opodatkowania, ubezpieczenia (zakładane efekty
uczenia się: UP umie m.in. wypełnić deklarację podatkową, prowadzić książkę
przychodów/rozchodów);czas trwania: grupa podstawowa 8h; grupa zaawansowana 6h.
d) Marketing, m.in. strategie marketingowe, reklama (zakładane efekty uczenia się: UP umie
m.in. opisać strategie marketingowe, np. rozwoju produktu), czas trwania: grupa podstawowa
8h; grupa zaawansowana 6h.

e) Kompetentny przedsiębiorca, m.in. negocjacje, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem,
pozyskiwanie klienta (zakładane efekty uczenia się: UP umie m.in. stosować techniki radzenia
sobie ze stresem i strategie negocjacyjne)czas trwania: grupa podstawowa 2x8h; grupa
zaawansowana 2x6h.

3. Uczestnikami/-czkami szkoleń grupowych (grupa = 7-10 osób; liczba osób w grupie może ulec
zmianie) będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po
01.03.2020 w wyniku COVID-19, mieszkające w subregionie łódzkim, chcące założyć działalność
gospodarczą.
4. Okres realizacji przedmiotu zamówienia od 10.2022, nie później niż do 12.2022. Wykonawcy są
zobowiązani dostosować się do terminów i godzin prowadzenia zajęć wskazanych przez
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji liczby grup przypadających na
poszczególne okresy realizacji przedmiotu zamówienia. Spotkania mogą być organizowane w godz.
8:00-20:00 w dni powszednie oraz w weekendy. W zależności od sytuacji epidemicznej
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkoleń w formie zdalnej lub mieszanej z
zapewnieniem odpowiedniej ścieżki audytu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Miejsce realizacji zamówienia: Łódź.
7. W ramach warsztatów trener zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w pkt III.2,
b) przekazania Zamawiającemu starannie i poprawnie uzupełnionej oraz pełnej dokumentacji
dotyczącej szkoleń obejmującej dokumenty powstałe w wyniku wykonania przez
Wykonawcę, co stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia,
c) przygotowania i przeprowadzenie końcowego sprawdzianu wiedzy uczestników szkoleń w
postaci końcowego testu wiedzy,
d) prowadzenia oraz staranne uzupełnianie dokumentacji szkoleniowej dostarczonej przez
Zamawiającego,
e) terminowego rozliczania się z przeprowadzonego szkolenia,
f) współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu),
g) pokrycia kosztów wyżywienia, dojazdu na miejsce szkoleń i z powrotem we własnym zakresie.
8. Wymagania dotyczące trenera:
• wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne;
• doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym
minimalne doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój
firmy/administracji i prawa/finansów i kadr/marketingu nie powinno być krótsze niż 2 lata;
•

ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych
lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin;

•

posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez
właściwy Wojewódzki Urząd Pracy (w przypadku Oferentów prowadzących działalność
gospodarczą).
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w
zamkniętej kopercie na adres: Biuro Projektu: „Biznes z POWEREM – wsparcie przedsiębiorczości
młodych mieszkańców subregionu łódzkiego”, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej (skan dokumentów) na adres: dotacje@studiumnt.pl w terminie do 05.10.2022r.
do godziny 15:00. Decyduje data wpływu. Opis koperty musi zawierać: dane Oferenta, dane
Zamawiającego, dopisek: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr
01/1.2.1S/2022 na przeprowadzenie szkoleń z podstaw zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach projektu „Biznes z POWEREM – wsparcie przedsiębiorczości młodych
mieszkańców subregionu łódzkiego”
V. Wymagane dokumenty:
1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1.

1.

VI. Informacje dodatkowe:
Dodatkowe pytania odnośnie
dotacje@studiumnt.pl
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