Załącznik nr 5 do Zaproszenia Ofertowego

INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Doradztwo indywidualne biznesowe w zakresie tworzenia i aktualizacji Biznesplanów


tworzenie Biznesplanów dla podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych;



aktualizacja Biznesplanów i analiza realizacji założeń Biznesplanów.

2. Doradztwo indywidualne biznesowe w zakresie sprzedaży i marketingu


kreowanie marki i wizerunku organizacji;



media – korzystanie z narzędzi informatycznych w celach promocji i sprzedaży;



negocjacje - przygotowanie do negocjacji;



strategie marketingowe – tworzenie dla podmiotów ekonomii społecznej planów i strategii
marketingu i promocji;



kształtowanie umiejętności sprzedażowych.

II.

WYMAGANIA WZGLĘDEM DORADCÓW:

Każdy z doradców biznesowych spełniających kryterium dostępu musi wykazać się dostępnością co
najmniej 15 h w miesiącu:
1.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty CV oraz deklarację doradców o gotowości
świadczenia usług w wymiarze co najmniej 15 h miesięcznie – wg. zał. nr 6 do Zaproszenia.

2.

Doradcy muszą spełniać następujące warunki potwierdzone CV oraz oświadczeniem
stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.



wykształcenie wyższe/ukończone studia podyplomowe z zakresu tematyki doradztwa;



doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze świadczonego doradztwa;



doświadczenie doradcy w zakresie usług doradztwa/ prowadzenia szkoleń z tematyki:

3.



biznesplanów;



sprzedaży i marketingu.

Znajomość zagadnień związanych z ekonomią społeczną i funkcjonowaniem przedsiębiorstw
społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.

4.

Zapewnienie realizacji świadczenia usług w ciągu

maksymalnie 1 tygodnia

od zgłoszenia

zapotrzebowania. Kontakt z podmiotem/grupą najpóźniej w ciągu dwóch dni od złożonego
zapotrzebowania.
5.

Wykonawca zobowiązuje się Zamawiającemu udostępnić (na jego prośbę) dokumenty
potwierdzające dorobek zawodowy i wiedzę merytoryczną danych doradców.
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Zamawiający, jeśli uzna, że kwalifikacje danego doradcy są niewystarczające może nie wyrazić
zgody na świadczenie przez niego usług na rzecz PES.
III.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:

1.

Do zakresu zadań doradców należeć będzie :



indywidualne spotkania osobiste z Beneficjentami projektu;



konsultacje udzielane telefoniczne, pocztą elektroniczną oraz on-line,- jako uzupełnienie spotkań
osobistych.

2.

Wykonawca ściśle współpracuje ze Specjalistą ds. doradztwa biznesowego [SDB] i Animatorem.

3.

SDB przesyła do Wykonawcy skierowanie na wykonanie usługi doradczej dla organizacji podając
nazwę organizacji, dane adresowe i kontaktowe oraz przewidywaną liczbę godzin doradztwa.

4.

Termin i miejsce pierwszego spotkania z PES-em ustalany jest przez właściwego dla danego
regionu Animatora, na podstawie podanej przez doradcę dostępności określonej w kalendarzu
internetowym „Doradztwo i mentoring”.

5.

Kolejne ewentualne spotkania ustalane są przez obie strony. O terminie i miejscu spotkania
doradca każdorazowo powiadamia SDB i Animatora poprzez wpisanie wydarzenia w kalendarzu
internetowym „Doradztwo i mentoring”.

6.

Godzina świadczenia usług doradczych nie obejmuje czasu dojazdu Wykonawcy do miejsca
świadczenia usług.

7.

Miejsce świadczenia usług doradztwa jest obopólnie ustalane (siedziba korzystającego
z doradztwa, siedziba doradcy, siedziba Fundacji RC, inne miejsca umożliwiające swobodne
i niekrępujące ich świadczenie).

8.

W ramach świadczenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do:



dostarczenia wszelkiej dokumentacji projektu wypełnianej przez doradców (karty doradcze,
raport z wykonanych zadań w okresach miesięcznych);



bieżącego monitorowania realizacji doradztwa (mapa doradztwa);



uzupełniania bazy danych Beneficjentów OWES po zrealizowanym doradztwie;



udziału w comiesięcznych, około 2h spotkaniach doradców



udzielenia wszelkich wyjaśnień w zakresie prowadzonego doradztwa SDB oraz Zamawiającemu.
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/data, podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/
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