
 

 

 

 

 
 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku - nr ZDZ.NF-NM02 
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Projekt: „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16 
 

Na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w trybie rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem 
ofertowym w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach. 
 
Zamawiający: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice 
 
realizujący projekt jako Partner dla którego Liderem jest: 
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach 
ul. Grota-Roweckiego 42, 43-100 Tychy 
 
I. Przedmiot zamówienia: 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach organizowanych w ramach projektu „Własna firma – 
nowe możliwości” 

2. Przed realizacją zajęć edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programów 
szkoleń na podstawie diagnoz potrzeb kompetencji i predyspozycji kandydatów w obszarze 
przedsiębiorczości przeprowadzonych przez doradców zawodowych. 

3. Program zajęć obejmie najważniejsze aspekty prowadzenia działalności - 8 dni szkoleniowych do 
wyboru z zakresu: 
a) księgowość i finanse w małej firmie, w tym rozliczenia z US, ZUS, VAT, zasady rejestracji (min. 16 

godzin) 
b) marketing, w tym social media (max. 16 godzin lekcyjnych) 
c) prawo i negocjacje handlowe, ochrona danych osobowych (max.  8 godzin lekcyjnych) 
d) psychologia w biznesie (efektywność, stres, zarządzanie czasem, personelem (max.  8 godzin 

lekcyjnych) 
e) planowanie własnego biznesu – zajęcia praktyczne (max.  16 godzin lekcyjnych). 

4. Wykonawca otrzyma wyniki diagnozy na minimum 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia celem 
opracowania programu zajęć dydaktycznych. 

5. Zamawiający zatwierdza programy przygotowane przez Wykonawcę. 
6. Metodyka prowadzenia zajęć obejmować będzie co najmniej: wykłady, ćwiczenia, scenki sytuacyjne. 
7. Liczebność grup: maks. 12 osób. 

 
 
II. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w realizacji zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia oraz wyższego wykształcenia. 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub 
całości zamówienia podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – odrębnie dla zagadnień 
wskazanych w punkcie II.3a, b, c, d, e. 

 
III. Dokumenty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

1. Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania 
2. Podpisane CV wskazujące na posiadanie doświadczenia w zakresie niniejszego zapytania 
3. Kopia dyplomu potwierdzająca posiadanie wyższego wykształcenia. 



 

 

 

 
IV. Miejsce i termin realizacji zlecenia: 

1. Termin realizacji: grudzień 2017r lub styczeń 2018. 
2. W przypadku opóźnienia w realizacji projektu termin realizacji zlecenia może ulec zmianie. 
3. Usługa będzie świadczona w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Tychach, ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy. 
 

V. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy  składać osobiście lub 
przesłać poczta na adres Biura Projektu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach: 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach 
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy 

2. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: m.baranowska@zdz.katowice.pl lub faksem na 
nr 32 227-17-46, a następnie dostarczyć oryginały podpisanych dokumentów. 

3. Termin składania ofert upływa z dniem 4 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 

4. Ocena złożonych ofert nastąpi 5-6 grudnia 2017r. 

 
VI. Wykluczenia. 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców osobowo lub kapitałowo powiązanych z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 VII. Kryterium oceny oferty: 

1. Cena – waga 100%  

 
 
 
Informacja o projekcie „Własna firma – nowe możliwości”: 
http://www.zdz.katowice.pl/wlasna-firma-nowe-mozliwosci  
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