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Projekt realizowany w ramach  

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej –  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

ROZDZIAŁ I. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU WYKONANIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 2 cyklów szkoleniowo - doradczych, dla 2 grup 
zakładających /przystępujących/zatrudnionych w Spółdzielniach Socjalnych (tzw. szkolenie ogólne), 2 szkoleń 
specjalistycznych (po jednym szkoleniu dla kaŜdej z grup) oraz świadczenie usług doradczych przez coacha – doradcę 
biznesowego, w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”, 
który jest realizowany w ramach:  
Priorytet VII  „Promocja integracji społecznej” 
Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”  
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej” 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 

Szacowana maksymalna liczba uczestników jednego cyklu wynosi 21 osób. Dla szkoleń ogólnych przewiduje się 9 
spotkań po 5 godzin, czyli 45 godzin na jeden cykl. Szkolenia będą się odbywały w 2 cyklach: 

� pierwszy cykl szkoleniowy przewiduje się w terminie 5 - 16 sierpnia 2013 r.  

� drugi cykl szkoleniowy przewidywany jest w przedziale czasowym październik 2013 – luty 2014 r.  
(w zaleŜności od przebiegu rekrutacji). 

 

ROZDZIAŁ II. 

WYMAGANY ZAKRES (PROGRAM) CYKLÓW SZKOLENIOWO/DORADCZYCH  

 

Zakres tematyczny szkoleń ogólnych wraz z liczbą godzin znajduje się w poniŜszej tabeli.  
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Liczba godzin Tematyka szkolenia wraz z minimalnymi zagadnieniami szczegółowymi 

1 

Ekonomia społeczna - informacje ogólne 

• Wprowadzenie w tematykę ekonomii społecznej.  

• Przykłady przedsiębiorstw społecznych.  

1 

Spółdzielczość socjalna - informacje ogólne 

• Definicja spółdzielni socjalnej.  

• Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni.  

• Spółdzielnie socjalne a inne spółdzielnie.  

2 

Działalność spółdzielni socjalnej 

• Cele i przedmiot działalności spółdzielni.   

• Zasady działania spółdzielni.  

• Działalność gospodarcza i odpłatna spółdzielni. 

2 

Zakładanie spółdzielni 

• Podmioty uprawnione do załoŜenia spółdzielni.  

• Wymogi formalne i merytoryczne utworzenia spółdzielni socjalnej.  Zebranie 
załoŜycielskie. 

2 

Członkostwo w spółdzielni  

• Zasady nabywania członkostwa w spółdzielni.  

• Prawa i obowiązki członków.  

• Wpisowe.  

• Udziały.  

• Wkłady.  

• Zasady występowania ze spółdzielni, wykluczanie członków.  

• Zasady zatrudniania w spółdzielni. 

2 

Organy spółdzielni socjalnej. 

• Zasady zarządzania i reprezentacji spółdzielni. 

• Walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd - właściwość  
i kompetencje organów. 

2 

Fundusze spółdzielni socjalnej 

• Fundusz udziałowy i zasobowy.  

• MoŜliwości pozyskania środków na działalność.  

• NadwyŜki finansowe.  

• Ulgi finansowe dla spółdzielni socjalnych.  

• Pomoc de minimis. 

3 

Spółdzielnia jako przedsiębiorstwo 

• Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.  

• Majątek i firma przedsiębiorstwa.  

• Promocja i reklama.  

• Wewnętrzna organizacja spółdzielni.  

• Nabycie osobowości prawnej.  

• Spółdzielnia jako osoba prawna - zasady podejmowania decyzji, zasady 
reprezentowania.  

• Sposoby pozyskania środków na działalność.  

• Zasady uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy. Sposoby 
zabezpieczenia środków (weksel, poręczenie). 

• Zasady zatrudniania pracowników w spółdzielni.  

• Spółdzielcza umowa o pracę i najwaŜniejsze zagadnienia prawa pracy.  

• Podstawowe obowiązki spółdzielni jako pracodawcy (PIP, BHP)  

• Podstawowe umowy w obrocie gospodarczym - kupno - sprzedaŜ, najem, 
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Po zakończeniu szkoleń ogólnych – w pierwszym i drugim cyklu (w terminie ok. 3 miesięcy od ich zakończenia), 
nastąpi szkolenie specjalistyczne. Będzie to jedno szkolenie trwające 8 godzin – dla kaŜdej z grup.  

 

Tabela nr 1 

Rodzaj szkolenia Szkolenia ogólne Szkolenia specjalistyczne 

Przewidziana 
ilość 
uczestników 

 

2 grupy po 21 osób 

 

2 grupy po 21 osób 

1 grupa 2 grupa 1 grupa 2 grupa 

darowizna, leasing. 

20 

Tworzenie biznesplanu: 
1. Co to jest biznesplan?  
2. Struktura biznesplanu. 
2.1. Streszczenie biznesplanu. 
2.2. Opis produktu lub usługi 
2.3. Zespół zarządzający  
2.4. Rynek i konkurencja  
2.5. Marketing i sprzedaŜ  
2.5.1. Produkt  
2.5.2. Cena  
2.5.3. Miejsce  
2.5.4. Promocja i reklama  
2.6. System biznesowy i organizacja  
2.6.1. System biznesowy  
2.6.2. Organizacja  
2.7. Harmonogram realizacji  
2.8. MoŜliwości i zagroŜenia  
2.9. Plan finansowy i źródła finansowania  
2.9.1. Planowanie finansowe  
2.9.2. Obliczanie stopy zwrotu zainwestowanego kapitału  
2.9.3. Podstawowe zasady rachunkowe  

2 

Przekształcenia spółdzielni. 

• Podział i łączenie spółdzielni.  

• Obowiązki lustracyjne.  

• Likwidacja spółdzielni. 

3 

Rejestracja spółdzielni - zajęcia praktyczne. 

• Dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni - formularze rejestracyjno-
zgłoszeniowe.  

• Statut spółdzielni socjalnej. 

4 

Rejestracja spółdzielni - zajęcia praktyczne. 

• Wpis do KRS.  

• Obowiązki publikacyjne.  

• Obowiązki związane z podejmowaniem działalności gospodarczej: REGON, NIP, 
ZUS, SANEPID, pozwolenia i koncesje. 

1 
Podsumowanie i zakończenie zajęć 
Pytania uczestników, dyskusja, wręczenie materiałów dotyczących działania spółdzielni. 
Wręczenie zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu. 
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terminy 
przeprowadzenia 
szkoleń 

 

5 – 16 VIII 2013 

W przedziale 
czasowym 

X 2013 – II 2014 

W terminie do 3 m-cy od 
zakończenia szkolenia 
podstawowego 

W terminie do 3 m-cy od 
zakończenia szkolenia 
podstawowego 

Liczba 
godzin/dni 

9 dni po 5 godzin 
szkolenia w kaŜdym 
dniu 

(łącznie 45 h) 

9 dni po 5 godzin 
szkolenia w kaŜdym 
dniu 

(łącznie 45 h) 

1 dzień, 8 godzin 
szkolenia w dniu 

1 dzień, 8 godzin 
szkolenia w dniu 

Rozliczenie 1 faktura częściowa 

+ dokumenty 
wymienione w § 6 
ust. 1 umowy 

2 faktura częściowa 

+ dokumenty 
wymienione w § 6 ust. 
1 umowy 

3 faktura częściowa 

+ dokumenty 
wymienione w § 6 ust. 
1 umowy 

4 faktura 
częściowa/końcowa 

+ dokumenty wymienione 
w § 6 ust. 1 umowy 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi równieŜ świadczenie usług doradczych przez coacha – doradcę 
biznesowego w wymiarze 72 h w roku 2013 i 92 godzin w roku 2014.  
Zakres doradczy: 

� rejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej PS, 
� zakładanie przedsiębiorstwa społecznego, 
� prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, 
� zarządzanie organizacją, 
� pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), 
� zarządzanie personelem, 
� innowacje i nowe technologie (m.in. wdraŜanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe 

technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych 
technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie). 

� rozpoznanie potrzeby i problemy biznesowe uczestników projektu, w oparciu o nie przygotowanie procesu 
doradztwa biznesowego oraz przeprowadzenie ocenę tego procesu. 

� rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego PES, zainteresowanego rozpoczęciem działalności 
gospodarczej i w oparciu o nie przygotowanie proces doradztwa dla PES oraz przeprowadzenie ocenę tego 
procesu. 

� opracowanie biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa społecznego oraz 
montaŜ finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego.  

� skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego.  
� opracowanie planu naprawczego dla przedsiębiorstwa społecznego(jeśli nastąpi taka potrzeba), 
� doradztwo w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia 

sprzedaŜy przez PS. 
� Udzielanie wsparcia PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, 

dostawcami, personelem lub/i interesantami. 
 

Tabela 2 

 
 

Rok 2013 Rok 2014 

Wymiar godzin 72 h 92h 

Rozliczenie Wrzesień 2013 – faktura częściowa 
Listopad 2013 – faktura częściowa 

Luty 2014 – faktura częściowa 
Kwiecień 2014 – faktura częściowa 
Czerwiec 2014 – faktura częściowa 

Podstawa 
rozliczenia 

Wypełnione karty usług doradczych 
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Uwaga: w zakres świadczenia usług doradczych przez coacha – doradcę biznesowego  nie mają zastosowania 
rozdziały III i V Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

Podstawa do rozliczenia będą wypełnione karty usług doradczych. 

 

ROZDZIAŁ III. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA CYKLÓW SZKOLENIOWO/DORADCZYCH 
 
1. Zajęcia muszą być prowadzone przez kadrę posiadającą wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz 

wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia objętego ofertą.   

2. Wykonawca zapewnienia urządzenia do prezentacji multimedialnej (rzutniki, laptopy), 

3. Cena za przeszkolenie jednego uczestnika musi zawierać: koszt kursu, koszt wydanych zaświadczeń i dyplomów. 

4. W trakcie szkolenia Wykonawca zapewni jedną przerwę ok. 30 min. Tzw. „przerwa obiadowa”, na zjedzenie 
ciepłego posiłku. 

5. Zajęcia powinny odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni świątecznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję obecności uczestników na zajęciach w ramach danego 
szkolenia. Lista obecności powinna być oznaczona logiem Unii Europejskiej, Logiem Programu Operacyjnego 
Kapitał ludzki, nazwą projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” 
oraz informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

7. Szkolenie zakończy się wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, 
certyfikatów itp.). Wykonawca zobowiązuje się do wydania kaŜdemu uczestnikowi szkolenia dokumentu 
świadczącego o jego ukończeniu. Wykonawca dostosuje wzory do wymagań zawartych w ,,Wytycznych 
dotyczących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’’. W przypadku braku moŜliwości wydania 
świadectwa zgodnie z w/w wytycznymi. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać dodatkowe zaświadczenie lub 
certyfikat o ukończeniu szkolenia wystawiony przez jednostkę szkoleniową zawierające następujące oznaczenia: 

a) Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

b) Logo Unii Europejskiej / Europejskiego Funduszu Społecznego 

c) Zapis: „Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego”, 

d) informacje zawierające co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę szkolenia, 
termin realizacji szkolenia, datę i miejsce wystawienia, zakres szkolenia oraz informację o projekcie w ramach 
którego zrealizowano szkolenie.  

8. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć droga elektroniczną.  

9. Wykonawca zapewnia uczestnikom kursu warunki nauki zgodne z zasadami BHP w tym teŜ  na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. z 2003r. Nr 6 poz.69).   

10. Na pierwszych zajęciach Wykonawca przedstawi kaŜdemu uczestnikowi szkolenia program szkolenia  
i harmonogram czasowy szkolenia. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do kaŜdorazowego informowania telefonicznie lub elektronicznie (e-mail) 
Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu na zajęciach. Telefon i oraz e-mail do osoby odpowiedzialnej za 
kontakt zostanie podany przy podpisywaniu umowy.  

12. Po zrealizowaniu usługi której dotyczy oferta Wykonawca zobowiązuje się do przekazania list obecności, 
wypełnionych ankiet ewaluacyjnych, sprawozdania z realizacji szkolenia, kopii dziennika zajęć (koszt 
ewentualnych kserokopii ponosi Wykonawca)oraz kopie certyfikatów bądź zaświadczeń wydanych uczestnikom 
po zakończeniu kursu  
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13. Jakość szkolenia zostanie oceniona w dniu odbioru na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez 
uczestników szkolenia na ostatnich zajęciach, które następnie wraz z dokumentacją końcową szkolenia zostaną 
przekazane Zamawiającemu (wzór dostarczy Zamawiający) .  

14. Zajęcia w ramach poszczególnych szkoleń muszą skończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2014 r.  

15. Dniem odbioru wykonania usługi jest dzień przekazania do siedziby Zamawiającego faktury wraz  
z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie 16 – nie później jednak niŜ 7 dni od zakończenia realizacji 
poszczególnych części zamówienia .  

16. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a). przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu kaŜdego szkolenia  
(w poszczególnych zakresach tematycznych) najpóźniej na 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem,  

b). przeprowadzenie kaŜdego z cyklów szkoleniowo/doradczych zgodnie z programem i harmonogramem 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

c). systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia wobec osób mających 
trudności w procesie nauczania,  

d). prowadzenia na bieŜąco list obecności uczestników szkolenia potwierdzających swój udział we wszystkich 
zajęciach (w ramach kaŜdego szkolenia) własnoręcznym podpisem ,  

e). prowadzenia i przekazania Zamawiającemu kserokopii dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 
dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, rejestr 
wydanych zaświadczeń wraz z kserokopią wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji -  przedłoŜenia ankiety do wypełnienia uczestnikom szkolenia.  

f). przekazywania Zamawiającemu w terminie do  7 dni po zakończeniu szkolenia (dla usług z tabeli nr 1) 
� listy obecności uczestników,  
� dzienników zajęć, 
� ankiet, 
� rejestru wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń wraz z kserokopią wydanych zaświadczeń, 
� imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, 
� sprawozdania z realizacji szkoleń, 
� oraz inne dokumenty z jakimi zwróci się zamawiający do wykonawcy o wypełnienie. 
Przekazanie wypełnionych kart doradczych dla usług z tabeli nr 2. 

g). udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do 
wszystkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia,  

h). przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia.  
 

ROZDZIAŁ IV. 
WYRUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane zamówienie. Nie przewiduje się wypłaty zaliczkowej.  

2. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi. Przewiduje się faktury częściowe (określono w tabeli nr 1 i 
2, wiersz: rozliczenie). 

3. Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi przedstawi Zamawiającemu fakturę/rachunek wraz z dokumentami 
potwierdzającymi zgodną realizację zamówienia (tj. pkt 17  f) Rozdziału III).  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone ze środków przeznaczonych na realizację projektu „Byczyński 
Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
faktury/rachunku wraz z kompletem dokumentów j.w. do siedziby Zamawiającego.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za szkolenie przeprowadzone z godnie z zasadami określonymi w SIWZ 
 i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Fakturę/rachunek Wykonawca wystawia na: Gmina Byczyna, ul. 
Rynek 1, 46-220 Byczyna. 

6. Za szkolenie/kurs zakończony uznaje się równieŜ taki, gdzie frekwencja uczestnika, ustalona na podstawie 
przedstawionej przez Wykonawcę liście obecności, wyniosła nie mniej niŜ 80 %, a przyczyną rezygnacji 
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uczestnika z kursu/szkolenia były przyczyny losowe niezawinione przez Wykonawcę. Zamawiający nie zapłaci za 
szkolenie uczestnika, który zrezygnuje ze szkolenia z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

 
 

ROZDZIAŁ VI. 
TABELA KOSZTÓW 

 
Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację 
kosztów na podstawie zamieszczonej niŜej tabeli. Całkowita wartość brutto musi być równa wartości brutto podanej 
przez Wykonawcę w ofercie.  
 

 

Kategoria zadania Jednostka miary Liczba Cena 
jednostkowa 

brutto 

Łącznie 
(3 x 4) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Szkolenie ogólne 
9 dni x  5 h (45 h na cykl) x 2 grupy 

 
dzień 

 
18 

(2 x 9) 

  

Szkolenie specjalistyczne 
1 dzień x 8h x 2 grupy 

godzina 16   

Usługa doradcy - coacha godzina 164   

 
Cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia 

 
 
 

Cena brutto słownie: 
 
 
 


