
 
Projekt „Milion przed trzydziestką!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na 
wykonanie następującego Zamówienia: przeprowadzenie szkoleń indywidualnych z zakresu tworzenia 
biznesplanu dla 40 osób dorosłych zamieszkujących lub uczących się na obszarze gm. m. Łódź w wymiarze 
6h/osobę (tj. łącznie realizacja 240 godzin szkoleń indywidualnych). 
 
Opis zamówienia: 
 
Przeprowadzenie szkoleń indywidualnych w II edycjach po średnio 20 os. każda (łącznie 40 osób). 
 
Długość szkoleń: 6h zegarowych na osobę (łącznie 240 godzin zegarowych szkoleń) 
 
Planowany termin: 2021-08-15 - 2022-03-31 
 
Tryb szkoleń: II edycje x średnio 20os, 40os x średnio 2 spotkania x 3h. 
 
Miejsce: Łódź. 
 
Program szkoleń obejmuje analizę konkurencji, przychody i koszty, tworzenie i konsultacje biznesplanów oraz 
inne zagadnienia związane z tworzeniem biznesplanów. 
Tryb szkoleń, ostateczny zakres i poziom szkoleń dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. 
 
Uczestnicy: 40 osób (minimum 22K) w wieku 18-29 lat bez pracy, tj. biernych zawodowo (12 os.) i 
niezarejestrowanych bezrobotnych (28 os.), które zamieszkują w rozumieniu KC lub uczą się na obszarze m. Łodzi 
i które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 
UP nie są os. należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. 
 
Informacje dodatkowe:  
 
W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi przygotowanie i prowadzenie zajęć. Koszt dojazdu na miejsca szkoleń 
pokrywa Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji szkoleń, z 
przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
 
Wymagania wobec wykonawcy: 
 
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
 
Zapewnia trenerów-  z wykształceniem wyższym/ zawodowym lub certyfikatami/ zaświadczeniami/ innymi oraz 
doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. Trenerzy posiadający 
kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (ukończony min. 60 godzinny kurs 
dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub z doświadczeniem w kształceniu dorosłych – min. 
750 godzin). Trenerzy z doświadczeniem w tworzeniu / ocenie biznesplanów i doświadczeniem w prowadzeniu 
DG. 
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Składanie oferty: 
 
Oferty zawierające stawkę godzinową prosimy składać na formularzu ofertowym zgodny ze wzorem określonym 

w Załączniku nr 1. W sprawach związanych z zapytaniem proszę kontaktować się z Zamawiającym: 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ul. Zawiszy Czarnego 10 

91-829 Łódź 

 

Osoba do kontaktu:  

Kamila Bartosiak tel. 426744466; e-mail: ceiron@ceiron.org.pl 

 

  

mailto:ceiron@ceiron.org.pl


 
Projekt „Milion przed trzydziestką!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

w procedurze rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usługi w związku z realizacją projektu „Milion 

przed trzydziestką!” nr POWR.01.02.01-10-0002/20-00, dotyczy: przeprowadzenia szkoleń indywidualnych  dla 40 

osób dorosłych zamieszkujących lub uczących się na obszarze m. Łódź w wymiarze 6h/osobę o zakresie 

obejmującym zagadnienia związane z tworzeniem biznesplanu. 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy 

/ Imię i nazwisko: 
 

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP*/PESEL:  

E-mail do kontaktu:  

Telefon do 

kontaktu: 
 

 * dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  

 

OFERTA CENOWA 

 

Cena jednostkowa brutto za h (PLN): ………………………… (słownie: …………………………………………………………………) 

 

OŚWIADCZENIA: 

 

1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................   .................................................................. 

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 
lub osoby działającej w imieniu 

Wykonawcy) 


