Projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Opole, dnia 20.06.2017r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór doradców
w ramach projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”.
1. Zamawiający: Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39 45-075 Opole
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 osób, które realizować będą doradztwo na
rzecz uczestników projektu pn: „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”.
Zadaniem doradców będzie przeprowadzenie indywidualnych spotkań. Na każdą osobę
przypadają dwa spotkania, każde w wymiarze 2h. Spotkania będą się odbywać po
szkoleniach grupowych na których omawiany jest m.in. biznes plan. Zadaniem doradcy
będzie pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację wraz z załącznikami.
Lokalizacje w jakich prowadzone będą spotkania to:
- Wysoka (pow. oleski), ok. 40-45 osób,
- Opole, ok. 30-35 osób.
Zajęcia prowadzone w dni robocze, ew. również w soboty. Koszt dojazdu ponosi
oferent.
Doradca musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz
b) posiadać min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przewidzianych działań.
By udokumentować powyższe oferent wraz z ofertą składa również swoje CV
potwierdzające stosowne informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania
oferenta do okazania dokumentów zewnętrznych potwierdzających spełnienie
powyższych wymagań.
3. Termin wykonania zamówienia: czerwiec-sierpień br.
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie zamawiającego,
b) pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby
zamawiającego),
c) w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail:
oig@oig.opole.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.06.2017.
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5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
b) oświadczenie,
c) cv.
7. Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.
Od kwoty będącej iloczynem zaproponowanej kwoty przez ilość zrealizowanych
godzin zamawiający odprowadzi składkę/i zus w zależności od sytuacji danej osoby
(pełne od osób nie odprowadzających składek w minimalnej wymaganej wysokości).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

…………………………
przygotowała

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie

……………………………….
zatwierdził

