
Zielona Góra, dn. 25.06.2018 r. 

Zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1 

W związku z realizacją projektu „Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń  
i studiów podyplomowych dla pracowników projektu według poniższej specyfikacji. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

a. Szkolenie z Zarządzania Projektami: 

 Dla 2 osób 

 Zakończone certyfikatem 

 Min. 30h szkoleniowych (1h szkoleniowa = 45 min.) 

 Lokalizacja w promieniu 300 km od miasta Zielona Góra 
b. Studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość”: 

 Dla 1 osoby 

 Min. 170h dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 min.) 

 Zajęcia w weekendy, zjazdy max. 2 razy/miesiąc 

 Lokalizacja w promieniu 300 km od miasta Zielona Góra 

 Termin rozpoczęcia zajęć – 10/2018 

 2 semestry 

 Minimalny zakres tematyczny:  
1. Rachunkowość i rachunkowość finansowa 
2. Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie 
3. Sprawozdawczość i auditing 
4. Zarządzanie finansami 
5. Podatki w małych i średnich przedsiębiorstwach 

c. Studia podyplomowe na kierunku „Audyt podatkowy i finansowy”: 

 Dla 1 osoby 

 Min. 170h dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 min.) 

 Zajęcia w weekendy, zjazdy max. 2 razy/miesiąc 

 Lokalizacja w promieniu 300 km od miasta Zielona Góra 

 Termin rozpoczęcia zajęć – 10/2018 

 2 semestry 

 Minimalny zakres tematyczny:  
1. Systemy i rodzaje podatków 
2. Rachunkowość podatkowa 
3. Podatki i strategie podatkowe 
4. Kontrola skarbowa 
5. Analiza finansowa - ocena wyników przedsiębiorstwa 
6. Aspekty finansowe biznesplanu 
7. Budżetowanie i źródła finansowania 
8. Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych 
9. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego 
10. Metodyka prowadzenia audytu wewnętrznego 
11. Ocena zagrożenia finansowego 
12. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem 



13. Zarządzanie kapitałem pracującym 
14. Zarządzanie ryzykiem 
15. Zarządzanie strategiczne 

d. Studia podyplomowe na kierunku „Analiza ekonomiczna i controlling” 

 Dla 1 osoby 

 Min. 220h dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 min.) 

 Zajęcia w weekendy, zjazdy max. 2 razy/miesiąc 

 Termin rozpoczęcia zajęć – 10/2018 

 2 semestry 

 Minimalny zakres tematyczny: 
1. Podstawy analizy ekonomicznej i controllingu 
2. Rachunkowość w analizie ekonomicznej i controllingu 
3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 
4. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu 
6. Raportowanie i pomiar dokonań 
7. Budżetowanie i analiza odchyleń 
8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych 
9. Strategiczna karta wyników 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu: brak szczególnych warunków 
 

3. Kryteria oceny oferty: jedynym kryterium oceny ofert jest kryterium cenowe. Za 
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która dotyczyć będzie przedmiotu zamówienia 
opisanego w pkt 1 oraz charakteryzować się będzie najniższą ceną 
 

4. Sposób i termin złożenia ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail 
anna.bagan@region.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A., ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra z dopiskiem: Lubuski Fundusz Pożyczkowy do 
dnia 03.07.2018 (wtorek) do godziny 16.00 

Informacje i warunki dodatkowe: 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty 
powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 
związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą  
być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby 
bezstronne i obiektywne. 

mailto:anna.bagan@region.zgora.pl


3.  Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Anną Bagan, tel. 68 329 78 22, 
e-mail anna.bagan@region.zgora.pl.  
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