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Rozeznanie rynku – Wsparcie doradcze związane ze wsparciem 
indywidualnym dla 35 uczestników projektu – Moja własna firma drogą do 
sukcesu 
 
W zawiązku z realizacją projektu Moja własna firma drogą do sukcesu RPWP .06.03.01-30-
0116/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z 
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wsparcia doradczego – w postaci 
indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla 35 uczestników 
projektu. Wsparcie związane jest z realizacją kolejnego etapu projektu polegającego na 
indywidualnych spotkaniach/doradztwem dla  35 Uczestników projektu , w postaci 
maksymalnie 10 godzin/osobę, ma na celu pomoc w rozwiązaniu konkretnych trudności w 
ramach nowopowstałej działalności gospodarczej. 
Zakres szkoleń będzie obejmować  zagadnienia związane z prowadzeniem przez uczestników 
projektu działalności gospodarczej i wynikać będą ze zgłaszanego zapotrzebowania. 
Zagadnienia potencjalnie mogą być zgłaszane z poniżej wymienionych ,  ale nie stanowią 
grupy zamkniętej ponieważ wynikać mogą ze specyfiki prowadzonej przez uczestnika 
działalności gospodarczej: 
- Marketing i promocja w Internecie – media społecznościowe, strona www, skuteczna 
reklama, fora internetowe i blogi branżowe; 
- Umiejętności miękkie w biznesie, sprzedaż – negocjacje, asertywność, ofertowanie, 
umiejętności sprzedażowe; 
- Finanse i księgowość – nowe przepisy, VAT, rozliczenia; 
- Pozyskiwanie środków na działalność i kadry – pozyskiwanie środków, dofinasowania do 
stanowiska pracy, PFRON, zatrudnienie pracowników; 
-  
 
Wsparcie odbywać się będzie w terminach ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem 
projektu w okresie marzec – maj  2020 r. Zleceniodawca dostarczy szczegółowe dokumenty  
do wypełnienia przez Zleceniobiorcę , konieczne do uznania wsparcia i wydatku z nim 
poniesionego za kwalifikowalne. 
 
Prosimy podać cenę brutto za każdą godzinę wsparcia doradczego zrealizowanego z 
uczestnikiem ,  na formularzu załączonym do zapytania. Ofertę prosimy przesłać na mail 
info@globalnet.com.pl, lub na dostarczyć na adres firmy Globalnet Sp. z o.o.. W przypadku 
pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem 612238602.   
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Poniżej znajdą Państwo opis projektu.  
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 

31.03.2018 r. – 31.05.2020 r. 

CEL PROJEKTU: 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa dotycząca podniesienia wiedzy i 
umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej wśród grupy 
docelowej 45 osób ( 37 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 30 lat i wyżej bez zatrudnienia, które 

jednocześnie należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, z 
terenów województwa wielkopolskiego. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA W PROJEKCIE: 

Rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji kandydatów/ek w zakresie zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym 

finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 45 
uczestników/czek projektu. 

Przyznanie dotacji (24.300 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 35 
uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym (2000 zł przez okres 
6 miesięcy) oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia 
działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek projektu. 

 
 
 

Z poważaniem 
Globalnet Sp. z o.o. 
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Formularz rozpoznania rynku do oszacowania wartości usługi  związanej z realizacją 
Wsparcia doradczego dla uczestników projektu Moja własna firma drogą do sukcesu  

RPWP .06.03.01-30-0116/17 
 
 
 

Polegającej na usłudze Wsparcia doradczego związanego z doradztwem indywidualnym dla 
35 uczestników projektu Moja własna firma drogą do sukcesu RPWP .06.03.01-30-0116/17.  
 
 

Zadanie Wartość jednostkowa brutto (w 
przeliczeniu na 1 godzinę 

doradztwa/uczestnika) w PLN 

Doradztwo indywidualne - zlecona usługa/umowa 
zlecenie  

 

 
 
 
 
 

 
……………………….…………………………………… 

Data, Imię Nazwisko 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
 Podpis 

 


