Poznań, dnia 16 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczy rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pt. „Własna firma – Inspiracją na Życie” dofinansowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
zwraca się z prośbą o wycenę pracy doradcy.

ZAMAWIAJĄCY - NAZWA FIRMY

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

ADRES

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 600-237-484

NIP

NIP: 778-139-75-61

OSOBA DO KONTAKTU

Krzysztof Leń
Krzysztof.len@fripww.pl

PRZEDMIOT OFERTY-SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej za 1 godzinę pracy doradcy.

WYMAGANIA

1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w okresie
od 30 lipca 2018 roku do 25 sierpnia 2018 roku.
2. Łącznie w projekcie zrealizowane zostanie 360 godzin doradztwa indywidualnego
przez 4 doradców.
3. Indywidualne doradztwo, dostosowane do potrzeb każdego z uczestników projektu,
związane będzie z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczych. W wyniku
czego powstanie Indywidualny Program dla każdego uczestnika projektu. Także
związane z poprawą rentowności przedsięwzięć.
4. ZAKRES PRAC:
 łącznie - przeprowadzenie 8 godzin doradztwa indywidualnego na każdego
uczestnika projektu;
 wypełnianie karty czasu pracy i czynności;
 przekazywanie uczestnikom projektu na każdej godzinie doradztwa karty doradztwa
indywidualnego do podpisu.
5. Od doradcy oczekujemy:
 wykształcenia wyższego - kierunkowego;
 Wiedza

na

temat

rynku

pracy,

poradnictwa

zawodowego,

kształcenia

ustawicznego;
 Doświadczenia zawodowego jako doradca min. 2-letniego;
 zatrudnienia

w

instytucji/firmie

posiadającej

wpis

do

Rejestru

Instytucji

Szkoleniowych oraz Agencji Zatrudnienia.
6. Przewidziany czas prac: od 30 lipca 2018 roku do 25 sierpnia 2018 r.
7. Miejsce pracy – 13 osób w Kaliszu i 32 osoby w Turku.
8. Łączna przewidywana liczba godzin pracy w projekcie: 360 godzin (w podziale na
czterech doradców).

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY:
W ofercie proszę o podanie: ceny za 1 godzinę pracy doradcy, zgodnie z załącznikiem nr 1
do zapytania ofertowego oraz załączenia:
- życiorysu zawodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Ofertę - załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, w języku polskim (podpisaną przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Oferenta) wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Agencji Zatrudnienia prosimy kierować w formie
pisemnej osobiście lub pocztą na adres:
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Ul. Szyperska 14, Poznań
61-754 Poznań

Termin przesyłania wyceny: 26.07.2018 r. godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.

