
 
 

Grudziądz, dnia 12.04.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU  

 
w ramach projektu pn.: „Moja własna firma” nr POWR.01.02.01-04-0101/21 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu pn. „Moja własna firma” nr POWR.01.02.01-04-0101/21, 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. planuje zrealizować w ramach Zadania 2 

Przyznanie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, 10 grup  

po średnio 10 osób oraz monitorowanie prowadzenia działalności gospodarczej, 02.2021-

06.2023 dla 60 Uczestników projektu, wsparcie eksperta dotacyjnego w planowanym terminie: 

kwiecień 2022 r. – grudzień 2022 r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo 

NIP 876-238-65-51 

Adres biura ul. Curie- Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz 

Adres e-mail gpk.mojafirma@gmail.com  

Telefon +48 513 433 119  

Osoba do kontaktu Anna Palczewska – koordynator projektu  

II. ZAPYTANIE OFERTOWE 

Charakter prawny 

zapytania 

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku zgodnie  

z punktem 6.5 podpunktem 6.5.1 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający jest podmiotem 

niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

Przedmiot 

zamówienia 
Usługi 

mailto:gpk.mojafirma@gmail.com


 
Wspólny Słownik 

Zamówień 

(kod CPV przedmiotu 

zamówienia) 

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej  

Kod CPV: 79411100-9 

 

Źródło finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny 

Projekt pn. „Moja własna firma” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Liczba Uczestników 

Projektu 
60 osób (dopuszczalne jest zwiększenie liczby uczestników) 

Charakterystyka 

uczestników  

Uczestnikami projektu pn. „Moja własna firma” (osoby w wieku 18-29 lat, 

zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie, w tym: osoby bierne 

zawodowo oraz bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy). 

Termin realizacji  kwiecień 2022 rok – grudzień 2022 rok 

Liczba godzin  5 godzin wsparcia przypadającego na jednego uczestnika  

Sposób prowadzenia 

formy wsparcia 

Wsparcie  odbywa się w firmie indywidualnych spotkań z uczestnikiem 

projektu,  organizowanych od poniedziałku do soboty w godzinach między 

godz. 7:.00 a 18.00. 

Miejsce realizacji: miasto Grudziądz  

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA): 

Celem zapytania jest rozeznanie rynku w stosunku co do realizacji wsparcia doradczego przez 

eksperta dotacyjnego dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej  

w ramach projektu „Moja własna firma” realizowanego w ramach realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

W ramach realizacji usługi ekspert dotacyjny:  

-służy Uczestnikowi projektu pomocą i doradztwem w zakresie prawidłowego wypełnienia 

dokumentów, w tym w technicznym wypełnieniu Biznesplanu;  

-dokonuje oceny formalnej Biznesplanu zgodnie z Kartą oceny formalnej biznesplanu.   

 

V.  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ekspert dotacyjny posiada wykształcenie wyższe oraz minimum roczne doświadczenie  

w następującym zakresie: w przygotowaniu Biznesplanów dla firm i/lub w prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej, w prowadzeniu szkoleń dotyczących przedsiębiorczości i/lub w ocenie 



 
wniosków dotyczących przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/ 

biznesplanów.   

Wykonawca usługi zobowiązuje się do: 

- bieżącego wypełniania obowiązującej dokumentacji z realizacji usług; 

- dołożenia należytej staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 

- ponoszenia wszelkich niezbędnych kosztów w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

nieprzewidzianych w umowie. 

 

W przypadku podpisania umowy z danym oferentem, oferent jest zobowiązany przed podpisaniem 

umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłożenia kopii potwierdzonych  

za zgodność z oryginałem, następujących dokumentów dotyczących:  

- dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych;  

- innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje np. zaświadczenia,  

- dokumentów potwierdzających doświadczenie w wymaganym zakresie.  

Dodatkowo Wykonawca przekazuje wraz z Formularzem ofertowym oświadczenie o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego w trybie 

rozeznania rynku.  

 

VI. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY: 

 

Oferta stanowiąca Załącznik 1 powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami 

Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. 

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

gpk.mojafirma@gmail.com w formie skanu, bądź złożyć osobiście w siedzibie 

Zamawiającego: Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. przy ul. Curie- 

Skłodowskiej 5-7 blok H, pokój 101, 86 – 300 Grudziądz do dnia 14.04.2022 roku. 

(w środę i w czwartek biuro czynne jest w godzinach od 07:30 do 15:30).    
 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dokonywane jest w celu potwierdzenia ceny 

rynkowej planowanej usługi szkoleniowej i nie obowiązuje do zawarcia umowy na określonych 

warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie 

rodzi roszczenia o zawarcie umowy.  
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