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Lublin, 25.10.2016  
 
 
 

Zapytanie o cenę 
 

dotyczące przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego w ramach wsparcia pomostowego 
niefinansowego 

 
 

w ramach projektu „Szansa na start!” 
realizowanego w ramach 

10.2.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
wersja obowiązująca z dnia  19.09.2016r. 

 
1. Zamawiający: 

CONSULTOR Sp. z o.o. 
20-325 Lublin,  
ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 
tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 
mail: info@consultor.pl 
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000197311 
NIP 712-01-62-803 
REGON 430327923 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł 
 
2. Przedmiot zamówienia: 

osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego w ramach wsparcia 
pomostowego niefinansowego dla uczestników projektu, którzy założyli działalność gospodarczą  w 
następującym wymiarze: 

a) doradztwo marketingowe – 261 godziny, 
b) doradztwo z zakresu księgowości  – 119 godziny. 
c) doradztwo prawne – 60godziny, 

 
Łączny planowany wymiar wynosi 460 godzin. 
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Usługą zostaną objęte 46 uczestniczki/ uczestnicy projektu „Szansa na start!’ Liczba  godzin doradztwa 
została  oszacowana na podstawie osobistych preferencji osób, które założyły działalność w ramach 
projektu  na podstawie wypełnionych ankiet. 

  

Usługa indywidualnego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego dla 1 
uczestniczki/uczestnika będzie realizowana  w wymiarze 10 godzin. Czas trwania 1 godziny usługi 
indywidualnego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego  wynosi 60 minut. 

 
3. Określenie i opis przedmiotu zamówienia: 
 
 

a) doradztwo marketingowe – (planowana liczba godzin: 261). 
Wybór  maksymalnie 3 doradców. Planowana liczba godzin indywidualnego doradztwa w ramach 
wsparcia pomostowego niefinansowego  przypadająca na każdego z doradców wynosi 119  godziny  
 Doradztwo marketingowe  obejmuje w szczególności dopracowanie strategii marketingowej, analizy 
SWOT, analizy konkurencji firm powstałych w ramach projektu itp. 

b) doradztwo z zakresu księgowości –(planowana liczba godzin: 119). 
Wybór  maksymalnie 2 doradców.   
 
Doradztwo z zakresu księgowości obejmuje w szczególności doradztwo finansowo księgowe 
tj. wsparcie przy prowadzeniu finansów, optymalizacji kosztów, relacji z urzędami (US i ZUS) firm 
powstałych w ramach projektu 
 

c)  doradztwo prawne – (planowana liczba godzin: 60). 
Wybór  maksymalne dwóch  doradców. Planowana liczba godzin indywidualnego doradztwa 
przypadająca na w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego  wynosi 60 godziny  
 
 Doradztwo prawne obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych napotkanych przez 
uczestników projektu na początkowym etapie funkcjonowania własnej działalności gospodarczej. 
Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, 
sporządzaniu opinii prawnych, umów  itp. Napotkane problemy dotyczyć mogą głównie zagadnień 
związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, administracyjnym oraz prawem pracy. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego indywidualnego doradztwa w 
ramach wsparcia pomostowego niefinansowego  w przypadku zmiany potrzeb/preferencji  
uczestników/czek projektu. 

 
 

4.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
 

Doradztwo marketingowe  CPV 79000000-4 
Usługi reklamowe i marketingowe  CPV 79340000-9 
Doradztwo prawne i usługi informacyjne- 79140000-7  
Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawne  79110000-8  
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Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 79411100-9 
 
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 79200000-6 
 
5.Termin wykonania zamówienia 
 
 
 
Usługi wykonywane będą w okresie od listopada 2016 – do końca grudnia  2016 roku w godzinach 8.00-
20.00, nie więcej niż 10 godzin dziennie (możliwe także soboty), zgodnie z harmonogramem realizacji 
usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/czkami projektu i 
przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca 
będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących 
po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, 
uczestników/czek projektu i Wykonawcy. 

 
 
 6.Miejsce realizacji zamówienia 
 
Kielce, ul. Sandomierska 89 
 
Lokalizacja każdorazowo określana będzie przez Zamawiającego. Koszt dojazdu Wykonawcy do 
wskazanej lokalizacji powinien być skalkulowany w cenie doradztwa. Z tego tytułu wyklucza się 
jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego 

 
7.Opis warunków udziału w postępowaniu: 
1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  
 

a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
b) posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
c) posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem  technicznym  i 
osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.  
d)o realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG: 
 

2. Wykonawca musi spełniać następujące warunki merytoryczne:  
 
 

Posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia 
wskazanego w ofercie - musi spełniać poniższe minimalne wymagania:  
a. Wykształcenie: 

- wyższe ekonomiczne lub min. 3 lat pracy na stanowisku księgowego/księgowej/ sp.ds. 
księgowości/ rachunkowości (dla doradcy z obszaru doradztwa księgowego) 
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- wyższe prawnicze (dla doradcy z obszaru prawo) 

- wykształcenie ekonomiczne/marketingowe lub min. 3 lat pracy na stanowisku specjalista ds. 
marketingu (dla doradcy z obszaru marketing) 

b. dysponuje dwuletnim doświadczeniem lub posiada doświadczenie w łącznym wymiarze co 
najmniej 200 godzin z zakresu przedmiotu zamówienia ( doradztwo prawne lub marketingowe 
lub księgowe (wymagany opis doświadczenia oraz referencje, kopie umów o prace itp. 
potwierdzające doświadczenie a także wypełniony załącznik nr 2) 

c. posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub doświadczenie w 
prowadzeniu doradztwa z przedsiębiorczości (wymagany opis doświadczenia oraz referencje, 
kopie umów o prace, CEDIG itp. potwierdzające doświadczenie a także wypełniony załącznik nr 
2 

 
UWAGA: Wykonawca musi spełniać łącznie min. jedną przesłankę z podpunktu a( w zależności 
od typu doradztwa), b i c. 
 

3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
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: -uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -pozostawaniu w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

 
 
Obowiązki em Wykonawcy jest udokumentowanie  posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia  niezbędnego  
do prawidłowego  i  rzetelnego  przeprowadzenia  usługi,   

 
4. Wykonawca  pozostaje w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej    
    dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:  

− realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w 
oparciu o przedstawiany  na  bieżąco  przez  Zamawiającego  harmonogram,  uaktualniany  w  
odniesieniu  do  możliwości  i potrzeb Uczestników Projektu;  
− akceptacja  świadczenia  usług  w  godzinach  8-21  we  wskazanych  przez  Zamawiającego  
miejscach,  bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);  
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−dojazd na zajęcia (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie 
Wykonawca);  
−miesięczny czas pracy Wykonawcy  oraz osób wykazanych w ofercie w ramach projektu i innych 
umów nie  może  przekraczać  maksymalnego  możliwego  miesięcznego  wymiaru  zaangażowania  
zawodowego  tj.  276 godz. w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

8.Kryteria oceny ofert: 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu  
o następujące kryterium/kryteria: 
Cena za 1 godzinę brutto w zł - 100 % (100 pkt) 
 
9.Opis sposobu przygotowania ofert: 
W odpowiedzi na zamówienie: 

1) Istnieje możliwość składania  ofert częściowych 

2) Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” 
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę. 

3) Do oferty należy dołączyć: CV z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć, 
kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem oraz ewentualnie rekomendacje i referencje, kopie dokumentów 
poświadczających posiadane doświadczenie 

4) Oferta Wykonawcy musi  być podpisana przez Wykonawcę.  

5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać swoją ofertę. 
Wycofanie powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert.  

6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych wycen, których wartość nie 
przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie 
projektu (kwota wartości zamówienia). 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru nieograniczonej liczby Wykonawców w 
Załączniku nr 1, którzy zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i 
wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Docelowo 
Zamawiający planuje wybrać  maksymalnie siedmiu  Wykonawców. 

10) Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie 
zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym 
podmiotem oraz nie rodzi po stronie potencjalnych wykonawców roszczenia o zawarcie 
umowy. 
 

 
 
10. Forma, miejsce i termin składania ofert: 
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Oferta musi być złożona do dnia 03.11.2016  r. do godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Złożenie oferty polega na wypełnieniu Formularza oferty ( Załącznik nr 1), Załącznika nr 2 ,CV  wraz z 
wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: e.brus@consultor.pl  lub 
pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi 
dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.  

 

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:  

a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.  

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,  

c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.  
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, 
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają 
Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 
 
 
 
11. Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie 
tych wad nie jest możliwe 
 
 
12. Osoba do kontaktów: 
Elżbieta Brus  , e.brus@consultor.pl , tel. 509-897-677 
 
Wykaz załączników: 

1) Formularz oferty 

2) Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 

lat/potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej 

 

mailto:e.brus@consultor.pl
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     Załącznik Nr 1 
 
Formularz Oferty 
 

Imię i nazwisko Wykonawcy 
 
 

Adres 
zameldowania/siedziby 

 
 

Adres do korespondencji 
 
 

Numer telefonu 
 
 

Adres e-mail 
 
 

 
Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczącego przeprowadzenia  doradztwa 
specjalistycznego : marketingowego/prawnego/księgowego w ramach wsparcia pomostowego 
niefinansowego dla uczestników projektu „Szansa na start!”, którzy założyli działalność gospodarczą  
realizowanego w ramach  działania  10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie 
instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych 
Oferta skierowana do Zamawiającego: 
Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin 
e-mail: e.brus@consultor.pl tel. 509-897-677 
 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 

a)DORADZTWO MARKETINGOWE  za jednostkową cenę brutto świadczenia godziny doradczej w 
kwocie ……… zł (słownie: ………………. zł). 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części b)  
DORADZTWO KSIĘGOWE za jednostkową cenę brutto świadczenia godziny doradczej w kwocie 
……… zł (słownie: ………………. zł). 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 
c)DORADZTWO PRAWNE  za jednostkową cenę brutto świadczenia godziny doradczej w kwocie 
……… zł (słownie: ………………. zł). 

 
 
Zobowiązuję  się do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami z opisu przedmiotu zamówienia, w 
terminie zgodnym z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru 
naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe będą regulowane w terminie 30 dni, po 
przedłożeniu faktury VAT / rachunku, nie wcześniej niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji 
finansującej projekt. 

 
 
……………………………………………………… 

  
 
……………………………………………………… 
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miejscowość, data  czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 

Składając ofertę oświadczam, że: 

 

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, 
w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 
warunki w nim zawarte. 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.   
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem  w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania 
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, 
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

 

 
 
……………………………………………………… 

  
 
……………………………………………………… 

miejscowość, data  czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik numer 21 

 

 

 

podpis i pieczęć Oferenta 

                                                           
1 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb. 

Lp. 

Nazwa usługi, jej opis oraz 

wskazanie, do której 

usługi jest równoważna  

Podmiot, dla którego usługę 

zrealizowano i okres 

realizacji usługi 

Liczba godzin usług 

zrealizowanych w okresie 

ostatnich trzech lat przed 

dniem złożenia oferty 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

SUMA:  

Lp. 
Nazwa  prowadzonej 

firmy  
Adres firmy, NIP 

Okres prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej 

1    

2    

3    

4    
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