
Zielona Góra, dn. 06.02.2019 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  dla pracowników projektu według poniższej specyfikacji. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
a. Szkolenie z coachingu biznesowego: 

 

− Dla 2-3 osób 

− Zakończone certyfikatem ukończenia szkolenia 

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

− Lokalizacja w woj. lubuskim 

− Termin zakończenia zajęć – II/III kwartał 2019 r. 

− W efekcie szkolenia Uczestnicy winni nabyć kompetencje i umiejętności 

coachingowe w zakresie: 

• rozpoznawania systemu zachowań klienta  

• trafnego diagnozowania jego potrzeb  

• rozpoznawania typu postawy klienta oraz dostosowywania własnego stylu 

komunikacyjnego do osoby klienta  

• umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich 

na cele rozwojowe  

• stosowania w praktyce metod, narzędzi i technik pomocnych w pracy 

coacha  

 

b. Szkolenie z analizy finansowej: 

 

− Dla 2-3 osób 

− Zakończone certyfikatem ukończenia szkolenia 

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

− Lokalizacja w woj. lubuskim 

− Termin zakończenia zajęć – II/III kwartał 2019 r. 

− W efekcie szkolenia Uczestnicy winni nabyć kompetencje i umiejętności  

w zakresie: 

• zrozumienia podstaw finansów firmy 

• poznania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego 

przedsiębiorstwa 

• analizy wskaźników finansowych oraz ich interpretacji 

• rozróżniania firm w dobrej i złej kondycji finansowej 

• stosowania metod analizy finansowej  w praktyce 

 

 



 

c. Szkolenie z zarządzania projektami : 

 

− Dla 2 osób 

− Zakończone certyfikatem/egzaminem 

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

− Lokalizacja w woj. lubuskim 

− Termin zakończenia zajęć – II/III kwartał 2019 r. 

− W efekcie szkolenia Uczestnicy winni nabyć kompetencje i umiejętności  

w zakresie: 

• zrozumienia procesu zarządzania projektami 

• poznania kluczowych czynników decydujących o powodzeniu projektów 

• organizacyjnego przygotowania projektu 

• rozpoznawania potrzeb zleceniodawców, sprawnej komunikacji 

• szczegółowego planowania projektu i jego organizacji 

• koordynacji realizacji i zakończenia projektu.  

 

 

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 

agencja@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 13.02.2019 r.  (środa) 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. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość 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.  


