
 
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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 doradczych w formie doradztwa zawodowego i psychologicznego 
w formie indywidualnej i grupowej oraz dokumentowanie realizacji usług za pomocą 
stosownych formularzy, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

 
Zamawiający zapewnia salę wraz z wyposażeniem. Wykonawca świadczył będzie usługi na terenie 
powiatu włocławskiego, na podstawie umowy cywilnoprawnej.  
Przewiduje się realizację łącznie 200 godzin doradztwa zawodowego i psychologicznego. Podział 
godzin zapotrzebowania na wsparcie, określał będzie Doradca Kluczowy, decydując jaki zakres 
wsparcia i w jakim wymiarze godzinowym jest niezbędny uczestnikowi projektu. 

  
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: Waldemar.andrzejewski@byd.pl  w terminie do dnia 02.10.2017r. 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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Zakres doradztwa Kwota brutto / 1 
godz.  

Doradztwo zawodowe 
 

 

Wsparcie psychologa 
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data podpis / pieczęć Wykonawcy 


