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Łódź, dnia 07.09.2016 r. 

 

Zapytanie o cenę w celu przeprowadzenia rozeznania rynku 

 

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, 

Poddziałanie VIII.3.1. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą 

NOWA SZANSA NA BIZNES, WSFiI kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku na zakup usługi 

określonej pod nazwą:  

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa dla Uczestnika Projektu w zakresie zaplanowanej 

działalności gospodarczej, obejmujące : 

- konsultacje merytoryczne dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu, 

- pomoc Uczestnikowi Projektu w przygotowaniu biznesplanu.  

Usługa przewidziana jest w wymiarze 8 godzin/osobę. Usługa realizowana będzie w ramach umowy 

cywilnoprawnej.  

Termin realizacji usługi: wrzesień 2016 r. 

 

Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Osobą do kontaktu ze strony realizatora projektu jest Agata Bury - Koordynator Projektu, tel. 501-825-502. 

Proszę o przesłanie propozycji cenowej wg załączonego wzoru drogą elektroniczną na adres mailowy: 

agata.bury@interia.pl, lub złożenie osobiście w Biurze Projektu w godzinach pracy Biura, do dnia 11 

września 2016 r. 

 

 

 

 

 

mailto:agata.bury@interia.pl


 

Projekt „Nowa szansa na biznes” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

2 
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki 

im. prof. Janusza Chechlińskiego 

91-072 Łódź, ul. Św. Jerzego 10/12 

tel. (42) 639-91-10; fax (42) 201-18-58 

internet: www.wsfi.edu.pl 

 

 

 

______________________ 
         (imię i nazwisko składającego) 

WSFiI Biuro Projektu 

NOWA SZANSA NA BIZNES 

ul. Św. Jerzego 10/12 

91-072 Łódź 

 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 
 

 

 

Nawiązując do zapytania z dnia 07.09.2016 r. dotyczącego kosztu realizacji usługi przeprowadzenia 

indywidualnego doradztwa dla Uczestnika Projektu w zakresie zaplanowanej działalności 

gospodarczej w ramach projektu NOWA SZANSA NA BIZNES współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję wykonanie wyżej wymienionej usługi 

za kwotę jednostkową (jedna godzina zegarowa doradztwa): 

 

 

 cena brutto 1 godziny zegarowej usługi doradztwa: ______ zł brutto (słownie: _________________ 

złotych brutto), 

 

 

 

 
(podpis składającego) 

 

 

 

 

 

 

_____________, dnia _______________ 

 


