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Zapytanie ofertowe 20/09/2011 

w ramach projektu „STARTER młodzi w biznesie” (nr r ef. FGI-2.2.1-2/11-51) 
z dnia 20 września 2011 roku. 

 
W związku z rozpoczęciem przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy realizacji 
projektu pod nazwą „STARTER młodzi w biznesie” zapraszamy do złożenia ofert na 
stanowiska lokalnych opiekunów Studenckich Klubów Przedsiębiorczości (SKP) w 
Chojnicach oraz Słupsku:  

Słownik zamówień CPV 

KOD CPV 80310000-0 usługi edukacji młodzieży 
 

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
ul. Garbary 2 
85-229 Bydgoszcz 
 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy lokalnego opiekuna Studenckiego Klubu 
Przedsiębiorczości w Chojnicach oraz Słupsku w ramach projektu „STARTER młodzi w 
biznesie”. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

Szczegółowy zakres obowiązków:  
Lokalny opiekun Studenckiego Klubu Przedsiębiorczości odpowiedzialny będzie za 
organizowanie, funkcjonowanie i działania utworzonego klubu, w tym za: 
• Zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu Studenckiego Klubu Przedsiębiorczości, 

zwanego dalej SKP (Regulamin dostępny na stronie internetowej www.twojbiznes.byd.pl).  

• Bieżąca współpraca z Opiekunem SKP oraz przestrzeganie zasad komunikacji z liderem i 
partnerami projektu. 

• Rekrutacja minimum 15 członków SKP (w tym 60% kobiet). 

• Udział w działaniach promocyjnych projektu na cele przeprowadzenia rekrutacji (promocja 
idei SKP, zachęcanie do udziału, przeprowadzanie bezpośrednich akcji promocyjnych np. 
na uczelniach wyższych).  

• Dostarczenie formularzy oraz deklaracji rekrutowanych uczestników SKP w terminie nie 
później niż 2 tygodnie od daty pierwszego spotkania SKP. 

• Bieżąca koordynacja działań SKP oraz zabezpieczenie Klubu w materiały potrzebne do 
jego funkcjonowania (zapewnionych przez projektodawcę). 

• Pomoc w opracowaniu oraz realizacja harmonogramu spotkań członków SKP.  
• Przygotowywanie i prowadzenie regularnych spotkań min. 15-osobowego SKP o tematyce 

przedsiębiorczości, w wymiarze: 4 spotkania w miesiącu po 2h, w terminie od października 
2011 do czerwca 2012, według ramowego programu pracy SKP, będącego załącznikiem do 
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regulaminu SKP. 
• Zapewnienie sali (nieodpłatnie) i sprzętu multimedialnego na każde spotkanie SKP. 
• Dokumentowanie przeprowadzanych spotkań SKP, w tym sporządzanie list obecności, 

sprawozdań, archiwizowanie wykorzystanych materiałów. 
• Dostarczanie oryginałów list obecności z odbytych spotkań do 10-tego dnia każdego 

miesiąca. 

• Pomoc w organizacji 5 szkoleń dla członków SKP w wymiarze: 5 szkoleń po 6h, w tym m. 
in. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, pomoc w przygotowaniu materiałów, 
zapewnienie sali (nieodpłatnie) oraz sprzętu multimedialnego, pomoc w zamówieniu i 
przygotowaniu cateringu. 

• Pomoc w organizacji seminariów eksperckich dla  członków SKP oraz innych studentów i 
członków kadry akademickiej zainteresowanych ich tematyką, w wymiarze: 2 seminaria po 
4h, w tym m. in. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, pomoc w przygotowaniu 
materiałów, zapewnienie sali (odpłatnie), zabezpieczenie sprzętu multimedialnego, pomoc 
w zamówieniu i przygotowaniu cateringu. 

• Pomoc w organizacji indywidualnego doradztwa (mentoringu) dla członków SKP w 
wymiarze po 5h na uczestnika, w tym m. in. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, 
przygotowanie materiałów, udostępnienie sali (nieodpłatnie), zabezpieczenie sprzętu 
multimedialnego. 

• Obsługa gry symulacyjnej Cashflow zakupionej na potrzeby funkcjonowania SKP, w tym 
wzięcie udziału w szkoleniu z obsługi i użytkowania gry Cashflow oraz regularne 
użytkowanie gry w ramach spotkań SKP. 

• Przeprowadzenie badania predyspozycji przedsiębiorczych przygotowanego wcześniej 
przez specjalistę wśród członków Klubu (m.in. rozprowadzenie i zebranie kwestionariuszy 
ankietowych). 

• Przygotowanie raportu podsumowującego działalność SKP. 
• Aktywny udział w działaniach upowszechniających rezultaty projektu (m.in. organizowanie 

i udział w seminariach oraz lokalnych i mailingowych akcjach informacyjnych, 
promowanie i korzystanie z projektowego portalu „Twój biznes”). 

• Dbałość o wizerunek lidera i partnerów projektu oraz prezentowanie postawy promującej 
przedsiębiorczość wśród młodych osób.  

• Uczestniczenie w realizowaniu misji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w 
zakresie promowania postaw przedsiębiorczych i wspierania rozwoju przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi.  

Okres zatrudnienia: 03.10.2011 – 31.07.2012 (10 miesięcy) 
Wymiar czasu pracy: 20h/miesiąc 
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie 
 

Termin realizacji zamówienia  

Okres obowiązywania umowy zlecenie: 03.10.2011 r. – 31.07.2012 r. 
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Kryteria oceny / waga kryterium 
1. Cena brutto – waga 75% 
2. Wykształcenie wyższe – waga 5% 
3. Doświadczenie w zakresie pracy trenera z zakresu przedsiębiorczości lub 

doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – waga 10% 
4. Doświadczenie w pracy z grupą młodzieży/studentów, w działaniach na rzecz 

promowania postaw przedsiębiorczych lub przy realizowaniu projektów 
współfinansowanych ze środków EFS – waga 10% 

Ocena każdej ze złożonych ofert dokonywana będzie przez powołaną do tego celu 
Komisję ds. przeprowadzenia zapytania ofertowego, w której skład wejdą: Koordynator 
Projektu „STARTER młodzi w biznesie”, Opiekun Studenckich Klubów 
Przedsiębiorczości w ramach projektu „STARTER młodzi w biznesie”, p.o. Dyrektor 
Działu Przedsiębiorczości Studenckiej WSG w Bydgoszczy. Każdy z oceniających przy 
ocenie każdej z wag będzie miał do dyspozycji 10 pkt. 

 

Sposób złożenia oferty: 

Oferty według załączonego formularza należy składać osobiście w Biurze Projektu 
„STARTER młodzi w biznesie” (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 
85-229 Bydgoszcz) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STARTER młodzi w biznesie – 
Rozalia Wysokińska” lub przesłać na adres mailowy rozalia@byd.pl w terminie do 28 
września 2011 r. Rozstrzygnięcie rozeznania i wybór oferenta nastąpi do 30 września 2011 r. 
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
 

Termin i miejsce składania oferty: 

Oferty do dnia 28 września 2011 r. (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) 
przyjmuje: 
Rozalia Wysokińska 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  
ul. Garbary 2 
85-229 Bydgoszcz 
e-mail: rozalia@byd.pl  
 
Wszelkich informacji odnośnie zapytania udziela: 
Koordynator Projektu „STARTER młodzi w biznesie” 
Rozalia Wysokińska 
tel.  52 567 00 62, e-mail: rozalia@byd.pl 

…………………...…………………………… 
Podpis zamawiającego – Kanclerz Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy 

 
…………………...…………………………… 
Podpis zamawiającego – Koordynator Projektu 
„STARTER młodzi w biznesie” 


