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Bielsko-Biała, dn. 21 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/OWES/WS/2018

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała –
OWES projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o

przesłanie oferty cenowej dot. zorganizowania wizyty studyjnej mającej na celu promocję
ekonomii społecznej i zatrudnienia w ES. Wizyta studyjna skierowana będzie do przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego oraz organizacji pozarządowych
(powiat bielski, cieszyński, żywiecki i m. Bielsko-Biała) zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych.
Istotą projektu „OWES subregionu południowego” jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz podmiotów ekonomii społecznej przyczyniające się do zwiększania
ilości miejsc pracy oraz poprawa funkcjonowania sektora ekonomii społecznej poprzez nawiązywanie
współpracy z samorządami oraz podmiotami prywatnymi.
Głównym celem planowanej wizyty studyjnej przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych będzie poznanie dobrych praktyk funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych w innym regionie tj. Gmina Kożmin Wielkopolski, Powiat Krotoszyński ,
Gmina Zduny, Gmina Jarocin i Pleszew. Poznanie stosowania rozwiązań i przyjętych kierunków
rozwoju ekonomii społecznej w gminie poprzez warsztaty z przedstawicielami Gmin (Burmistrzowie,
Wójt i inni reprezentanci).
1. Zamawiający
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
NIP: 547-11-44-391
REGON: 070446520
KRS: 0000143711
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2. Usługa zorganizowania wizyty studyjnej obejmuje:
- wynajem sali na prowadzenie warsztatów w Koźminie Wielkopolskim oraz Jarocinie dla grupy min.
13 osób (sala powinna spełniać standardy sali szkoleniowej tj. wyposażenie w flipchart, mazaki, stoły,
krzesła, odpowiednie oświetlenie sali)
- zapewnienie obsługi merytorycznej wizyty tj.: trenerów prowadzących spotkania merytoryczne w
odwiedzanych PES, w tym przedstawicieli władz odwiedzanych gmin np. Burmistrza Miasta i Gminy
Kożmin Wielkopolski, Dyrektora PCPR w Krotoszynie, Burmistrza lub Wiceburmistrza Miasta i Gminy
Zduny, z-ca Burmistrza Miasta Jarocin.
Tematyka warsztatów: Korzyści z wdrażania ekonomii społecznej w gminie i współpracy z
przedsiębiorstwami społecznymi na przykładzie miasta m.in. Koźmin Wielkopolski, Jarocin, Pleszew,
powiat krotoszyński; Aspekty formalno-prawne stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych; Współpraca gminy z powiatem w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni
socjalnej; Dobre praktyki zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej; innowacyjne narzędzia dla
samorządów uwzględniające aspekty społeczne np. konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne,
przedsiębiorczość społeczna, rewitalizacja społeczna; Przykłady podmiotów ekonomii społecznej
realizujących zadania gmin i powiatu zwłaszcza w zakresie usług opiekuńczych i prac porządkowych;
Prezentacja dobrych praktyk aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy.

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla każdego z uczestników tj. 2xobiad, kolacja, śniadanie, 3
przerwy kawowe
a) przerwy kawowe - jedna przerwa kawowa powinna zawierać:







kawa świeżo parzona, serwowana w termosach (co najmniej 150 ml/osoba)
herbata do zaparzenia w torebkach (co najmniej 150 ml/osoba)
dodatki: mleko, cukier biały i trzcinowy, cytryna
mix ciasteczek kruchych (min. 100 g/osoba)
sok owocowy 100% (co najmniej 200ml/osoba), 1 rodzaj
woda mineralna gazowana i niegazowana (co najmniej 250 ml/osoba)
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b) Obiad – jeden obiad powinien zawierać (obiad dwudaniowy
(kawałek ciasta min 100g/osobę)

ok. 400g./osoba) + deser

c) Kolacja:







kawa świeżo parzona, serwowana w termosach (co najmniej 150 ml/osoba)
herbata do zaparzenia w torebkach (co najmniej 150 ml/osoba)
dodatki: mleko, cukier biały i trzcinowy, cytryna
zimna płyta (pieczywo, sałatki, dania typu finger food, ciepły posiłek jednogarnkowy min. 200
g/osoba)
sok owocowy 100% (co najmniej 200ml/osoba), 1 rodzaj
woda mineralna gazowana i niegazowana (co najmniej 250 ml/osoba)

- zapewnienie noclegu dla uczestników wizyty studyjnej (pokoje 2-3 os. w wersji standard z
łazienką)
3. Termin i czas wykonania zamówienia:

Proponowane termin wizyty studyjnej : 19-20 kwiecień 2018
Proponowany czas przeprowadzenia wizyty/warsztatu:
19 kwiecień 2018

20 kwiecień 2018

11.00 Przyjazd uczestników

8.30-9.30 śniadanie

11.00-11.15 przerwa kawowa

9.30-11.30 wizyta studyjna w PES

11.15-14.15 warsztat z trenerem

11.30-11.45 przerwa kawowa

14.15-14.45 obiad

11.45-13.15 wizyta studyjna w PES

14.45-17.45 wizyta studyjna w PES

13.15-14.15 obiad

17-45-18.45 kolacja

14.15 powrót

4. Termin i miejsce przysłania oferty
Prosimy o podanie w ofercie następujących informacji:
Nazwa Oferenta: …………………………………………………………
Cena brutto całości zamówienia: ………………………………………… zł (szacując 13-sto osobową grupę)*
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z wyszczególnieniem:
- ceny jednostkowej przerwy kawowej na osobę ……………………………………zł brutto
- ceny jednostkowej obiadu na osobę ……………………………………………….. zł brutto
- ceny jednostkowej kolacji na osobę ……………………………………………….. zł brutto
- ceny jednostkowej noclegu wraz ze śniadaniem na osobę………………………………………………zł brutto
*cena może ulec zmianie, w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników

Ofertę cenową proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres owes@bcp.org.pl w terminie do dnia

29.03.2018r.
Uwaga! Do oferty należy dołączyć proponowany Program wizyty studyjnej zawierający:
krótki opis odwiedzanych PES, nazwiska osób prowadzących warsztat i spotkania
merytoryczne w PES, czas i miejsce odwiedzanych PES, adres hotelu.

