
 

  

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności  

DOTYCZY:  przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej IV” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w związku z zamiarem przeprowadzenia szkoleń w 

ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”, w celu rozeznania 

rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej. 

 Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do 

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, Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 17 lub drogą e-mail na 

adres: biuro@kpowes.org.pl  w terminie do dnia 16.02.2017r. Godz. 15.00. W przypadku składania 

oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę – 

przeprowadzenie szkoleń w ramach KPOWES". W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod 

numerem 739 202 422 w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.  

Zapytanie o cenę dotyczy przeprowadzenia szkoleń dla grup szkoleniowych liczących po min. 12 

uczestników każda, z zapewnieniem wykwalifikowanego trenera i przygotowaniem materiałów 

szkoleniowych. 

Miejsce realizacji szkoleń: subregion 1, tzn. powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski, m. 

Bydgoszcz województwa kujawsko-pomorskiego. 

Termin realizacji szkoleń: luty - grudzień 2017r. 

Tematyka szkoleń i szczegóły zamówienia: 

 
L.p. 

 
Tematyka szkolenia 

Ilość godzin 
szkoleniowych 1 

szkolenie 

Ilość 
szkoleń 

1. dot. aspektów prawnych, finansowych, rachunkowych 
działalności w sferze ekonomii społecznej 

6h 5 

2. dot. umiejętności społecznych (budowanie szerokich powiązań 
kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy 
lokalnych podmiotów w celu rozwoju pracą z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym PS), kompetencji 
związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym 

6h 6 

3. dot. budowania powiązań kooperacyjnych 3h 10 

4. dot. prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w 
sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych 
form prawnych i typów PES)  

6h 3 
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5. dot. zarządzania organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi 

3h 5 

6. dot. tworzenia biznesplanów oraz marketing (w tym badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, 
etc.)  
 

6h 3 

7. dot. zakładania i prowadzenia PES o charakterze 
reintegracyjnym 

3h 3 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA 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. Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA informuje, że 

właściwe postępowanie ofertowe odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia. 


