
 

 
 

  Kraków,  22-06-2018r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy  

ul. Kordylewskiego 11 (kod pocztowy:  31-542), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033198, o kapitale 

zakładowym 87.675.000 PLN (w całości wpłaconym), nr NIP 676-005-88-47, REGON: 

350239017. 

 

I. Informacje ogólne: 

 

1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, realizuje projekt 

„Dobry Czas na Biznes – KOM”. Projekt ma na celu pomoc osobom bezrobotnym  

i biernym zawodowo w założeniu własnej działalności gospodarczej. Oprócz przyznania 

dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uczestnicy projektu korzystają ze 

wsparcia doradczego oraz szkoleniowego. 

W związku z zapotrzebowaniem na szkolenie specjalistyczne zapraszamy Państwa do 

złożenia oferty na przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego według poniższego opisu. 

 

2. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) albowiem 

wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Tematyka szkolenia 

specjalistycznego 
Social Media + SEO w prowadzeniu firmy 

Ramowy program  

szkolenia 

1. Wprowadzenie do social media 

2. Facebook marketing (zasady publikacji, komunikacja, 

reklama, analityka, przydatne narzędzia wspierające) 

3. Przedstawienie innych platform społecznościowych wraz 

z przykładami ich wykorzystania 

4. Analiza oraz monitoring prowadzonych działań w 

mediach społecznościowych 

5. Charakterystyka SEO 

6. Słowa kluczowe 

7. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na 

pozycję w Google  

8. Narzędzia wykorzystywane w SEO 



 

 
 

9. Strategie SEO 

 

Maksymalna liczba 

uczestników skierowana 

na szkolenie przez 

Zamawiającego 

1 osoba 

Minimalny czas trwania 

szkolenia  
4 dni szkolenia x 8 godzin = 32 godzin lekcyjnych 

Rodzaj szkolenia  

Szkolenie organizowane wyłącznie na rzecz uczestników 

skierowanych przez Zamawiającego  

 

lub 

 

Szkolenie w ramach grup szkoleniowych organizowanych przez 

Wykonawcę 

Termin szkolenia  zakończenie szkolenia do dnia 11 lipca 2018 

Miejsce szkolenia 

Kraków 

 

Wykonawca zapewni odpowiednie pomieszczenie 

do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z przedłożonym 

programem szkoleniowym. Warunki lokalowe oraz 

wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne 

w zakresie BHP i p. poż. W miejscu organizacji szkolenia musi 

być dostępna dla uczestników szkolenia toaleta. 

Szczegółowy zakres 

usługi 

1. Wykonawca zapewni trenera o odpowiednich kwalifikacjach, 

doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania 

zamówienia.  

2. Ubezpieczenie - Wykonawca zapewni uczestnikom 

ubezpieczenie NNW na okres szkolenia. 

3. Wykonawca przekaże uczestnikom szkolenia na własność 

materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz certyfikat 

zakończenia udziału w  szkoleniu. 

4. Wykonawca przekaże uczestnikom szkolenia na własność 

materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz certyfikat 

zakończenia udziału w  szkoleniu. 

5. Wykonawca będzie prowadził i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację szkoleniową: test badający pomiar uzyskanych 

kompetencji przez uczestnika/uczestników szkolenia; listę 

obecności potwierdzającą udział Grantobiorcy w szkoleniu 

według przekazanego wzoru; ankietę oceniającą poziom 

szkolenia według przekazanego wzoru; certyfikat 

potwierdzający odbycie szkolenia, materiały szkoleniowe. 

6. Wykonawca zapewnieni podczas szkolenia wyżywienie w 



 

 
 

postaci przerw kawowych i obiadu. Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

− świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy jakości produktów 

spożywczych o ważnym okresie przydatności do 

spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty, 

− przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

przechowywania i przygotowywania artykułów 

spożywczych m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010r. 

Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), 

− zapewnienia odpowiedniego miejsca do świadczenia 

usługi cateringowej, 

− estetycznego podawania posiłków.  

 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

Osoba do kontaktu: [imię i nazwisko, tel., e-mail]  

Propozycja programu szkolenia   

Proponowany termin przeprowadzenia szkolenia   

Proponowane miejsce przeprowadzenia szkolenia 

(miejscowość) 

 

Charakter przeprowadzenia szkolenia 

Proszę wskazać odpowiednią opcję (niepotrzebne 

skreślić)  

 

1. Szkolenie organizowane 

wyłącznie na rzecz uczestników 

skierowanych przez 

Zamawiającego  

2. Szkolenie w ramach grup 

szkoleniowych organizowanych 

przez Wykonawcę 

Cena netto/brutto za organizację szkolenia, 

w przeliczeniu na jednego uczestnika, obejmująca 

wszystkie koszty związane z jego realizacją 

wymagane przez Zamawiającego;  

 

Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w 

złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Cena netto Cena brutto 

 

Każdy potencjalny wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 



 

 
 

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

 

IV. Miejsce oraz termin złożenia ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27-06-2018 r., do godziny 14.00. Przez złożenie oferty 

należy rozumieć odebranie jej przez serwer Zamawiającego przed wskazanym wyżej 

terminem. 

2. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adares e-mail: anna.zych@marr.pl  

W temacie proszę podać:  

„Oferta – Social Media + SEO w prowadzeniu firmy” 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena – 100%, 

 

Szkolenie jest realizowane i finansowe w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności 

gospodarczej w formie dotacji. 

 

 

Z poważaniem, 

mailto:anna.zych@marr.pl

