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Zapytanie ofertowe 19/10/2011 

w ramach projektu „STARTER młodzi w biznesie” (nr r ef. FGI-2.2.1-2/11-51) 
z dnia 19 października 2011 roku. 

 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z rozpoczęciem przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy realizacji 
projektu pod nazwą „STARTER młodzi w biznesie” zapraszamy do złożenia ofert na 
przeprowadzenie 45 godzin mentoringu w zakresie budowania kariery biznesowej:  
 
Słownik zamówień CPV 
KOD CPV 79634000-7 usługi kierowania karierą 

 
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
ul. Garbary 2 
85-229 Bydgoszcz 
 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy, polegającej na przeprowadzeniu w miesiącu 
listopadzie 2011 r. 45 godzin mentoringu w zakresie budowania kariery biznesowej w 
ramach projektu „STARTER młodzi w biznesie”. 
Szczegółowy zakres obowiązków:  

1. Mentoring w zakresie budowania kariery biznesowej odbędzie się w wymiarze 45 
godzin i skierowany zostanie do członków Studenckich Klubów Przedsiębiorczości. 

2. Mentoring przeprowadzony zostanie w formie osobistej, indywidualnie z uczestnikiem 
Studenckiego Klubu Przedsiębiorczości. 

3. Mentoring przeprowadzany będzie w miejscu wskazanym wcześniej przez Lokalnego 
Opiekuna danego Studenckiego Klubu Przedsiębiorczości, którego uczestnicy korzystać 
będą z usług Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów poświadczających 
odbycie mentoringu w zakresie wskazanym powyżej. 

Okres wykonania zadania: listopad 2011 r. (1 miesiąc) 
Wymiar czasu pracy: 45h 
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie lub umowa o dzieło 
 

Termin realizacji zamówienia  
Okres obowiązywania umowy: 02.11.2011 r. – 30.11.2011 r. 
 
Kryteria oceny / waga kryterium 

1. Cena – waga 70% 
2. Wyższe wykształcenie – waga 5% 
3. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji z zakresu 

przedsiębiorczości lub zakładania własnej działalności gospodarczej – waga 15%  
4. Doświadczenie w promowaniu postaw przedsiębiorczych i budowania kariery 

biznesowej – waga 10% 
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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”, Dyrektor Działu 
Personalnego 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 27 
października 2011 r. Rozstrzygnięcie rozeznania i wybór oferenta nastąpi do 28 października 
2011 r. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy. 
 

Termin i miejsce składania oferty: 

Oferty do dnia 27 października 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 

 
 


