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Zapytanie o szacunkową wycenę
W związku z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy Działanie 10.3 Rozwój
samozatrudnienia, uprzejmie prosimy o sporządzenie szacunkowej wyceny szkoleń
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanego z nim
doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu.
I. Zamawiający: Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług doradczoszkoleniowych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz przygotowaniem biznesplanów dla uczestników projektu
pn. „Własna firma w EGO”.
2. Wsparcie doradczo - szkoleniowe dzieli się na:
1) podstawowe – realizowane w postaci szkolenia i doradztwa indywidualnego,
2) specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia:
1) podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe: maj - czerwiec 2018 r.
2) specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego: sierpień –październik
2018 r.
4. Podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe obejmuje szkolenia grupowe
i doradztwo indywidualne udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika
działalności gospodarczej, a specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego
obejmuje doradztwo indywidualne po otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie
działalności gospodarczej w ramach projektu.
5. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 3 (I wariant) lub 2 (II wariant) grupach
szkoleniowych.
6. Miejsce realizacji szkoleń i usług doradczych:
1) Gołdap - 1 grupa
2) Olecko - 1 grupa
3) Ełk -1 grupa
Podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe zostanie przeprowadzone w tym samym
terminie w każdej miejscowości, z zastrzeżeniem zmiany miejsca odbywania szkolenia
zaplanowanego w Olecku (szkolenie może zostać przeprowadzone w Ełku lub Gołdapi).
7. Liczba uczestników:
1) szkoleń grupowych – 58 osób,
2) doradztwa indywidualnego - 58 osób,
3) doradztwa indywidualnego po otrzymaniu dotacji - 50 osób.
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8. Liczba godzin:
1) szkolenie grupowe - 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy szkoleniowej,
2) doradztwo indywidualne - 8 godzin zegarowych dla jednej osoby,
3) specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego - 4 godziny zegarowe
dla jednej osoby.
9. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dokona diagnozy potrzeb doradczoszkoleniowych uczestników, celem dostosowania i dopasowania treści szkolenia do
potrzeb i oczekiwań.
10. Program szkolenia będzie obejmował zagadnienia z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanów w wymiarze 30 godzin
lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej - łącznie 90/60 godzin lekcyjnych dla 3/2 grup
szkoleniowych i 58 uczestników projektu.
11. Tematyka doradztwa indywidualnego udzielanego do dnia zarejestrowania przez
uczestnika działalności gospodarczej obejmuje zagadnienia z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację
(biznesplanów) i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe - w wymiarze 8 godzin
zegarowych dla 1 uczestnika projektu - łącznie 464 godziny dla 58 uczestników.
12. Tematyka specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego po
otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności będzie dotyczyła
doradztwa i pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - w wymiarze
4 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu w okresie 3 miesięcy - łącznie 200 godzin
zegarowych dla 50 uczestników projektu.
13. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom projektu materiały szkoleniowe niezbędne
do prawidłowej realizacji szkolenia (skrypty szkoleniowe w wersji elektronicznej na
pendrive) oraz materiały piśmiennicze (notatniki, długopisy, ołówki, gumki) oraz wyda
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, doradztwa indywidualnego i doradztwa
indywidualnego po otrzymaniu dotacji.
14. Wykonawca w każdym dniu szkolenia zapewni uczestnikom 1 przerwę kawową (ciastka,
kawa, herbata, woda) oraz ciepły posiłek (drugie danie).
15. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia 58 uczestników projektu od
następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem.
III. Opis sposobu przygotowania wycen:
1. Wycena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Proszę o sporządzenie wyceny w dwóch wariantach, tj. dla 2 i 3 grup szkoleniowych.
Każda z wycen powinna zawierać:
1) całkowitą cenę brutto i netto za przedmiot zamówienia:............................................. zł,
słownie: .............................................................. zł
Stawka podatku VAT ....... %, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT
2) cenę brutto i netto za szkolenia
3) cenę brutto i netto za doradztwo indywidualne
4) cenę brutto i netto za doradztwo indywidualne po otrzymaniu dotacji na otwarcie
działalności gospodarczej.
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3. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyceny udziela Krystyna Podciborska –
specjalista ds. zamówień publicznych i szkoleń, tel. 602 588 490.
IV. Miejsce i sposób składania wyceny:
Wycenę prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap lub przesłać na adres poczty elektronicznej
dotacjerpo@powiatgoldap.pl
V. Termin składania wyceny:
Termin składania wyceny upływa 03 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00
VI. Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Powiatu Gołdapskiego do podpisania umowy na
realizację zamówienia, a wstępne oferty będą wykorzystane do oszacowania wartości
zamówienia.
2. Badanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia dotyczy projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy Działanie 10.3 Rozwój
samozatrudnienia.

Krystyna Podciborska
……………………………………
Spec. ds. zamówień publicznych i szkoleń
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