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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MW/2014
dotyczące przeprowadzenia doradztwa z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej

W związku z realizacją projektu „Model współpracy - standardem działań NGO i JST" Fundacja
Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących
przeprowadzenia doradztwa z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.
Zamówienie usługi będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec, KRS 0000349029
2. Przedmiot zamówienia
Doradztwo z zakresu zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, w tym m.in.:
- współprac organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
- zakładanie podmiotów ekonomii społecznej,
- wsparcie inicjatyw obywatelskich,
- zarządzanie personelem i zespołem wolontariuszy,
- tworzenie partnerstw międzysektorowych i lokalnych, tworzenie sieci współpracy,
- organizacja współpracy z administracją publiczną i sektorem prywatnym,
- realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych
- diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań,
- współpracy organizacji pozarządowych z mediami.
Uczestnicy doradztwa:
organizacje pozarządowe z terenu powiatu zgorzeleckiego,
- związki i porozumienia organizacji pozarządowych,
- administracja publiczna z terenu powiatu zgorzeleckiego.
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3. Termin i forma realizacji usługi: Osoba świadcząca doradztwo zostanie zatrudniony/a na
podstawie umowy cywilnoprawnej przez okres trwania projektu tj. do 30.04.2015r.
Wymiar czasu pracy: 16 godz. w miesiącu.
4. Miejsce wykonywania usługi: Zgorzelec. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza
możliwość świadczenia doradztwa w siedzibie beneficjenta.
5. Wymagania wobec Oferenta:
I.

wykształcenie wyższe

II. udokumentowane doświadczenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z zakresu udzielania porad z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej z terenu
powiatu zgorzeleckiego
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży: ofertę cenową, kopie
dokumentów potwierdzających wykształcenie, cv oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Należy podać cenę za 1 godz. usługi.
6. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać:
- drogą elektroniczną (fundacjaprobus@wp.pl),
-pocztą, przesyłka kurierską lub dostarczyć osobiście (adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych
PROBUS, Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec)
do dnia 30 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 (liczy się data dostarczenia oferty, a nie jej nadania)
Formularz oferty stanowi załącznik 1 zapytania ofertowego.
7. Kryteria oceny ofert: cena– 100%
Zamawiający informuje, że:
Ocena wyboru trenera dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.
Dokumenty aplikacyjne, w których nie zostanie podana cena za godz. doradztwa nie będą
rozpatrywane.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują żadnych
zobowiązań wobec Stron.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, drogą
elektroniczną lub listownie.
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FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
II. Nazwa i adres Oferenta:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
III. Nazwa przedmiotu zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Nazwa usługi

Cena brutto za 1 godz. doradzwa

V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia 2/MW/2014 i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń.
VI. Załączniki do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty:
1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................

............................... ........................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis i pieczęć Oferenta
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