
 

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości usługi 

  
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy partner projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej”, w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej. 

 

1. DOTYCZY: świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o następującej tematyce: 

1) Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów  
2) Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z 

uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES  
3) Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
4) Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej 
5) Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, tworzenie strategii 

cenowej, pozyskiwanie klientów 
6) Budowanie powiązań kooperacyjnych 
7) Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym 
8) Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych  

w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), 
kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

Pełny dzień szkoleniowy to 8 godzin lekcyjnych + 2 przerwy cateringowe.  
Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z wyposażeniem. Wykonawca świadczył będzie usługi 
na terenie powiatu włocławskiego, na podstawie umowy cywilnoprawnej.  
Ogólny przedmiot zamówienia podlega wstępnemu podziałowi – śr. 49 grup szkoleniowych w roku 
2017, śr. 49 grup szkoleniowych w roku 2018, oraz śr. 10 grup szkoleniowych w roku 2019. Termin 
realizacji doradztwa: od dnia podpisania umowy do końca września 2019 

 
 Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem tabeli umieszczonej w treści zapytania o cenę. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
Ofertę złożyć można osobiście w biurze projektu, ul. Toruńska 30 Włocławek  lub pocztą elektroniczną 
na adres: owes@byd.pl  w terminie do dnia 20.07.2017r. godz. 15:00.  
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania 
rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo 
Zamówień Publicznych. Właściwe postępowanie ofertowe odbędzie się po oszacowaniu wartości 
zamówienia. 
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dane Wykonawcy 

 
 

Zakres szkolenia Kwota brutto / 1 
godz. lekcyjna 

Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i 
typów  
 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii 
społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów 
PES  

 

Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie 
finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

 

Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii 
społecznej 
 

 

Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, 
tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów 
 

 

Budowanie powiązań kooperacyjnych 
 
 

 

Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym 
 
 

 

Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych  
w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu 
rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 
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data podpis / pieczęć Wykonawcy 


