
 

         Włocławek, 04.01.2021 
 

ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „AKTYWUJ SUKCES !” 
 
 
W związku z realizacją projektu pn.: „Aktywuj SUKCES !” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020, Centro Plus Andrzej Rafalski zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania 
rynku. 

 
OPIS ZAPYTANIA 
 

Zamówienie składa się dwóch części i obejmuje: 

 
1. Przeprowadzenie spotkań w ramach Indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie przedsiębiorczości 

i tworzenia biznesplanu. 
 
✓ realizacja zadania: 15.01.2021 – 31.03.2021 
✓ miejsce realizacji zadania: Włocławek; 
✓ uczestnicy projektu: 10 osób biernych zawodowo lub pracujących do 29 roku życia; 
✓ liczba godzin wsparcia: 50h  
✓ spotkania indywidualne: 5h/os, 1h = 45 min 

 
2. Przeprowadzenie grupowego szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” - mającego na celu przygotowanie do 

samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

✓ realizacja zadania: 15.01.2021 – 31.03.2021 
✓ miejsce realizacji zadania: Włocławek; 
✓ uczestnicy projektu: 10 osób biernych zawodowo lub pracujących do 29 roku życia; 
✓ liczba godzin wsparcia: 40h szkolenie grupowe  
✓ 5 dni/8h/dzień, 1h = 45min 

 
Indywidualne konsultacje:  
Program ramowy/zagadnienia obejmują: 
• konsultacje związane z prowadzeniem i zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
• porady i wskazówki dotyczące przygotowania biznesplanu 
• konsultacje związane z potrzebami danej działalności/branży np. analiza popytu/podaży 
 
Szkolenie grupowe: 
Program ramowy/zagadnienia obejmują: 
• uruchomienie działalności gospodarczej 
• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 
• tworzenie Biznesplanu 
• przepisy BHP w przedsiębiorstwie 
• rachunkowość i opodatkowanie 
• obsługa programów księgowych do fakturowania oraz rozliczenia z ZUS i US 
• symulacja prowadzenia własnej firmy 
• podstawy marketingu 

 
 
Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów i warsztatów  - uzupełnione o skrypty. Zajęcia odbywać będą 

się popołudniami i/lub w weekendy. 
 
 
 
 
 



 

 
Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi 
wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, elastyczne godziny 
wsparcia), a także zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną ilość 
drukowanych materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).  
 
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA 
- wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie 
doradztwa w zakresie przedsiębiorczości;  
- doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie doradztwa, przy czym min. doświadczenie zawodowe w danej 
dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
Zaoferowaną cenę brutto za 1 godzinę (zajęć grupowych i  indywidualnych) prosimy podać w Formularzu - 
załącznik nr 1 i dostarczyć go w formie papierowej do biura projektu „Aktywuj Sukces !” na adres Centro Plus  
Włocławek 87 – 800 ul. Jesionowa 1 lub przesłać w formie elektronicznej (skan oryginału dokumentu) na adres: 
a.supel@centro-plus.pl  do dnia 13.01.2021 r. do godz. 15:00. 
 
 

  



 

 
 

   Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ DOT. PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSPARCIA DORADCZEGO W ZAKRESIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIA BIZNESPLANU ORAZ GRUPOWEGO DORADZTWA DOT. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU 
POSTAW NA KWALIFIKACJE I WŁASNĄ FIRMĘ! 

 
 

Dane  
 

 
 
 
 
 

cena brutto 1 godziny wsparcia w ramach 
„Indywidualnych konsultacji dot. 
przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu” 
 

 
 

…………………………………………………………………… zł 
 
Jednocześnie oświadczam, iż posiadam / nie posiadam * tj. 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; doświadczenie 
umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy 
czym min. doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata. 

 

 
cena brutto 1 godziny wsparcia w ramach 
„Grupowego szkolenia „ABC 
Przedsiębiorczości” mającego na celu 
przygotowanie do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej” 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………………… zł 
 
Jednocześnie oświadczam, iż posiadam / nie posiadam * tj. 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; doświadczenie 
umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy 
czym min. doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata. 

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 
 
       .......................................................................... 

data i podpis  
 
 


