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KONKURS OFERT 02/2016 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD z zakresu tworzenia biznes planów. 

Termin realizacji:  6-7 październik 2016r.  

Celem szkolenia jest: 

 nabycie umiejętności przydatnych w procesie tworzenia biznesplanów, 

 zdobycie umiejętności budowy modelu finansowego projektu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego 

Excel, 

 przedstawienie w przystępny sposób, zilustrowany licznymi przykładami i zadaniami, zagadnień z zakresu 

konstruowania elementów biznes planu i analizy finansowych, 

 praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów. 

 

Szczegóły oferty: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia składającego się z następujących 

elementów: 

1. Opracowanie programu szkolenia ( 2 x 8 godz. dydaktycznych ) 
2. Szkolenie prowadzone metodą wykładowo-warsztatową 
3. Przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych w formie drukowanej dla uczestników (4 egz.) 
4. Przyjazd na miejsce szkolenia  
5. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez doświadczonego Trenera 
6. Udzielanie odpowiedzi na pytania. 
7. Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia  

 
Zamawiający zapewnia: 

1. Miejsce i sprzęt audiowizualny niezbędne do wykonania szkolenia 
2. Nocleg z wyżywieniem dla jednego trenera 

 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w 

formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być 

podpisana przez oferenta. 
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Do oferty powinien być dołączony proponowany program szkolenia, opis doświadczenia oferenta oraz 

referencje. 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila : a.burek@lesnakrainalgd.pl   

Termin składania ofert upływa w dniu: 16-09-2016r. , do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu do biura 

Stowarzyszenia) 

Niniejszy konkurs ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych 

zobowiązań wobec stron. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wytypowanych przez siebie 3 oferentów do przeprowadzenia 

rozmów na temat oferty i ustalenia ostatecznej ceny.  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. 
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