
 
 

 

POZNAŃ, DNIA 04.03.2019 R. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/ŁÓDŹ.8.3.1 II/2019 

(ROZEZNANIE RYNKU) 
 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ – edycja 2” nr 

RPLD.08.03.01-10-0033/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 

8 Zatrudnienie; Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości; Poddziałania 8.3.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych), Fundacja Akme zaprasza doradców do złożenia oferty 

dotyczącej przeprowadzenia doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu, 

zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. 

 
1. Zamawiający:  
Fundacja Akme  
Bogucin, ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica  
NIP:  777-323-81-50  
tel. / fax 61/8260007,  
email: biuro@fundacja-akme.pl www.fundacja-akme.pl/ 
 
2. Osoba uprawniona do kontaktów: 
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania:  
Grzegorz Wojtanowski tel. /fax 61/8260007, email: biuro@fundacja-akme.pl 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 
przeprowadzenia procedury rozeznania rynku. 
 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Doradztwo przed zarejestrowaniem firmy – 72221000-0  
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne - 79410000-8;  
 
5. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest indywidualne doradztwo zakresie przygotowania biznesplanu przez 
Uczestników projektu (konsultacje z poszczególnych etapów pisania biznesplanu) – łącznie: 6 godzin 
zegarowych x 34 osób = 204 godzin zegarowych 
 
6. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
Czas trwania zamówienia dla doradztwa indywidualnego: marzec 2019 r.- kwiecień 2019 r. 
 
7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy: 
-  wykształcenie wyższe (wymagane CV),  
- posiadanie wiedzy i niezbędnych uprawnień do prowadzenia doradztwa, 

http://www.fundacja-akme.pl/
mailto:biuro@fundacja-akme.pl


 
 

 

- posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego z zakresu doradztwa biznesowego 
(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych). 
 
8. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:    
a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 
i nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi, załącznikami: 
- Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia dyplomu, 
- fakultatywnie:, referencje, listy intencyjne. 
b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne 
obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika. 
c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
d/ Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie 
Zamawiającego: ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań. 
e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. 
f/  Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r.  
O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 
g) Niniejsza wycena służy wyłącznie rozeznaniu rynku. 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

                                                                                                                                 …………………, dnia ………………  
………………………………………………….  
Dane teleadresowe Wykonawcy  
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr  1/03/ŁÓDŹ.8.3.1 II/2019, w ramach realizowanego projektu 
„Przedsiębiorczość Twoją szansą – edycja 2” numer RPLD.08.03.01-10-0033/18, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe” 1/03/ŁÓDŹ.8.3.1 II/2019 na usługi przeprowadzenia 
indywidualnego doradztwa biznesowego oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 
na niżej wymienionych warunkach: 

Kryterium Wartość 

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 
1 godzinę doradztwa: 

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia 
wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego 

jako płatnika. 

 

 
Oświadczam, że:  
a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 
b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;  
c/ posiadam co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i kwalifikacje 
zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia oraz spełniam pozostałe kryteria zawarte w pkt. 7 
zapytania;  
d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 
zamówienia; 
e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
f/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
 
Do oferty dołączam: 
- Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty 
potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do realizacji przedmiotowego zamówienia, 
- fakultatywnie: referencje, listy intencyjne. 

 
 
 

………………………………………..  
podpis Oferenta 

 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
                                                                                                                                                           
              …………………, dnia……….. 
………………………………………………….  
Dane teleadresowe Oferenta  
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

Ja, niżej podpisana/y  przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi 
doradcy biznesowego dla potrzeb realizacji projektu numer RPDL.08.03.01-10-0033/18, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oświadczam, że: 

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu;  
2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
3) nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 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; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
             
         ………………………………………………… 

                           podpis Oferenta  
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne usunąć lub skreślić.  


