Projekt „ NEET Staże 2: Droga do zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr 01/04/NEET/2018

Bydgoszcz, dn. 04.04.2018

Rozeznanie rynku na realizację 4 szkoleń/warsztatów pn. Warsztaty kulturowe - w wymiarze 16 godzin w
ramach projektu pn. "NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” nr projektu WND-POWR.04.02.00-00-0035/17
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV – INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA
PONADNARODOWA, Działanie 4.2 – Programy mobilności ponadnarodowej.
1) Zamawiający: Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, NIP: 9532658377, REGON:
363283057, z siedzibą w Bydgoszczy (85-034), ulica Długa 34.
2) Tryb postępowania
Procedura rozeznania rynku jest przeprowadzana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”, roz. 6.5 „Zamówienia udzielane w ramach projektów”, Podrozdział 6.5.1. „Rozeznanie
rynku” z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3) Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/warsztatów o tematyce:
„Warsztaty kulturowe”:
 Przewidywane terminy szkoleń: 23-24.04.2018, 09-10.07.2018, 06-07.08.2018, 12-13.11.2018
 Przewidywane godziny realizacji szkoleń: 8:30-15:30
 Łączna liczba godzin szkoleniowych: 64 godzin (4 razy po 16 godzin szkoleniowych – 4 warsztaty
dwudniowe, czyli łącznie 8 dni szkoleniowych)
 Liczba uczestników: 40 (w 4 grupach 8-12 uczestników)
 Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34,
85-034 Bydgoszcz oraz Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Plac Wolności 1, 87-800
Włocławek
b) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania programu
szkolenia/warsztatu, testu wiedzy, materiałów szkoleniowych w formie skryptu (samouczki
kulturowe).
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4) Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zagwarantuje rzutnik multimedialny, wydruk materiałów szkoleniowych (skrypt), salę
szkoleniową oraz wszystkie niezbędne, wskazane przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne, np.
flipchart.
b) Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku.
c) Terminy szkoleń mogą ulec zmianie w uzgodnieniu z Wykonawcą.
d) Ostateczna realizacja usługi nastąpi maksymalnie do 31.12.2018 r.
5) Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze objętym tematyką szkolenia
b) Posiada doświadczenie trenerskie w realizacji szkoleń
Ww. warunki oceniane będą na podstawie obowiązkowego załącznika do oferty – CV.
6) Kryteria wyboru ofert
Cena ofert brutto – 100 %
7) Termin, miejsce składania ofert
Wypełniony i podpisany formularz oferty należy dostarczyć do Biura LGD lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: e.ronabialy@lgd.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 13.04.2018.
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Bydgoszcz, dn. …………………

Nr 01/04/NEET/2018

FORMULARZ OFERTY
Oferta stanowi odpowiedź na rozeznanie rynku na realizację 4 szkoleń/warsztatów pn. Warsztaty kulturowe - w
wymiarze 16 godzin w w ramach projektu pn. "NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” nr projektu WND-POWR.04.02.00-000035/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV – INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA,
Działanie 4.2 – Programy mobilności ponadnarodowej.
Procedura rozeznania rynku jest przeprowadzana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”, roz. 6.5 „Zamówienia udzielane w ramach projektów”, Podrozdział 6.5.1. „Rozeznanie rynku” z zastrzeżeniem, iż
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający: Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, NIP: 9532658377, REGON: 363283057,
z siedzibą w Bydgoszczy (85-034), ulica Długa 34.

1) Dane oferenta:
a. Imię i nazwisko:.........................................................................................................
b. Adres: ..................................................................................................................................
c. Telefon: ..............................................................................................................................
d. Adres e-mail: ......................................................................................................................
2) Oświadczam, że:
a) spełniam warunki udziału w postępowaniu (załączam CV).
b) nie zachodzą wobec mnie powiązania osobowe lub kapitałowe ze Stowarzyszeniem Bydgoska Lokalna
Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

3) Proponuję następującą cenę brutto za przeprowadzenie ww. szkolenia/warsztatu:
Cena za godzinę szkolenia/warsztatu BRUTTO
(ze składkami pracodawcy):
RAZEM za przeprowadzenie 64 godzin szkolenia/warsztatu BRUTTO (ze
składkami pracodawcy)

Słownie razem brutto:……………………………………………………………………………
……………………………….
data, podpis

