
 

 
 
 

 

Biuro projektu:  

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej 

ul. Gierlotki 8,  40-688 Katowice  

NIP: 9542759453 Regon:362856114 

Katowice, dnia 10.01.2023 
 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/ WER/22/SZA/KZ/0010/2023 

dotyczące wyboru wykonawcy szkoleń do  zadania pn. „Od A do Z - Szansa na. rozwój w 

Polsce” w ramach projektu „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w 

ramach Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój Numer umowy: 

WER/22/SZA/KZ/0010, 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej 

ul. Michała Gierlotki 8,  40-688 Katowice 

NIP: 9542759453 

Regon: 362856114 

KRS: 0000580835  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU 

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany 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: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli: 
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III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA 

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu weryfikacji aktualnych cen rynkowych za 

przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA 

DOROSŁYCH” na szkolenia realizowane w ramach modelu pn. „Od A do Z - Szansa na 

rozwój w Polsce”. W następujących blokach tematycznych, w oparciu o przekazane przez 

Zamawiającego materiały dydaktyczne – prezentacje. 

A. „Instytucje w Polsce”,  

B. „Podstawy poszukiwania pracy w Polsce”, 

C. „Pracuję legalnie w Polsce” 

2) Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. 

3) Szkolenie poprzedzone zostanie diagnozą umiejętności i potrzeb, a zakończone 

walidacją. 

4) Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na  temat działania systemu 

społecznego i administracyjnego Polski.  

5) W każdym bloku tematycznym należy wykonać 90 godzin szkoleniowych, 

6) Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 50 uczestników projektu, przy 

czym każda grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 10 osób, 

7) Szkolenia odbywać się będą według zapotrzebowania, po zgromadzeniu grupy na 

szkolenie i przekazaniu informacji wybranemu wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od 

momentu powiadomienia, 

8) Szkolenia odbywać się będą w Katowicach, przy ul. Michała Gierlotki 8 i w Mikołowie przy 

ul. Jana Pawła II 4 

9) Okres realizacji szkoleń: od podpisania umowy do 30.04.2023 r. 

 

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

rozeznaniu rynku i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, 

2) Ofertę można sporządzić wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w 

załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, 

3) Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest to podania ceny brutto (zawierającej 
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podatek VAT), za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia, 

4) W przypadku rozbieżności co do kwoty, za cenę oferty przyjmuje się kwotę wpisaną 

słownie. 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2023 r. 

Oferty można składać: 

1) Osobiście w biurze projektu – Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej  

ul. Michała Gierlotki 8,  40-688 Katowice, w godzinach pracy tj. 08:00 – 16:00 

2) E-mailem na adres – bcc@businesscc.pl (w tytule wiadomości należy wpisać oferta w 

rozeznaniu rynku na szkolenia w ramach modelu pn. „Od A do Z - Szansa na rozwój w 

Polsce”. 
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Załącznik Nr 1 do Rozeznania Rynku Nr 01/ WER/22/SZA/KZ/0010/2023 

 

OFERTA 

dotycząca wyboru wykonawcy szkolenia pn…………………………………………. 

w ramach projektu: „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach 

Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój  

działając w imieniu i na rzecz 

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

oferuję przeprowadzenie szkolenia pn. ………………………………………….. kwotę: 

...............................................zł., słownie: ......................................zł 

Niniejszym oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie wymogi przedstawione w 

rozeznaniu rynku nr 01/ WER/22/SZA/KZ/0010/2023 

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

Data 

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

Podpis/pieczątka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


