Warszawa, 12.02.2020 r.
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00,
przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: Na podstawie analizy dokumentów (regulacji
prawnych) opracowanie raportu na temat: Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze
szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb branży organizacji turystyki. Rekomendacje
dla SRKT
I. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości
docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Szczegóły zamówienia:
Działania:
1.
Identyfikacja dokumentów (regulacji prawnych) ustalających zasady współpracy
przedsiębiorców ze szkołami branżowych kształcących w obszarze organizacji turystyki
(biura podróży).
2.
W oparciu o zidentyfikowane dokumenty – ustalenie obszarów współpracy objętych
regulacjami (praktyki, staże….).
3.
Dla zidentyfikowanych obszarów współpracy przedstawienie zasad, na których –
zgodnie z przyjętymi regulacjami, powinna się opierać ta współpraca.
4.
Ocena obowiązujących zasad współpracy szkół z przedsiębiorcami (ułatwiają czy
utrudniają współpracę w poszczególnych obszarach).
5.
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy – opracowanie rekomendacji dla
SRKT – dotyczących potrzeby lub jej braku wprowadzenia zmian w zidentyfikowanych
regulacjach.

Struktura raportu:
1.
Identyfikacja dokumentów odnoszących się do współpracy szkół kształcących kadry
dla potrzeb branży gastronomicznej z przedsiębiorcami
2.
Identyfikacja form współpracy objętych tymi regulacjami
3.
Charakterystyka obowiązujących zasad współpracy w poszczególnych formach
objętych regulacjami.
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4.
Ocena wprowadzonych zasad odnoszących się do poszczególnych form współpracy
pod kątem ułatwiania lub utrudniania tej współpracy
5.
Ogólna ocena wprowadzonych zasad
6.
Rekomendacje dla SRKT odnośnie potrzeby wprowadzania zmian regulacjach
objętych analizą.
II. Oferta
1. Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z Załącznik 1 – Formularz „OFERTA”
zawierającej całkowity koszt w podziale na:
a) Koszty działań mających na celu pozyskanie niezbędnych informacji
(przeprowadzenie badań)
b) Koszty opracowania raportu.

III. Terminy
Okres realizacji usługi do 30.09. 2020
Przekazanie wersji wstępnej projektu raportu – do 1.09.2020 r.
Przedłożenie przez Zleceniodawcę uwag do wersji wstępnej – do 10.09.2020 r.
Przedłożenie przez Zleceniobiorcę wersji końcowej uzupełnienia uwzględniającej uwagi
Zleceniodawcy do 20.09.2020 r.
Obszar realizacji usług: Polska
Złożenie oferty do 3. 04 .2020 do godz. 22 . r. na adres e-mailowy: elaw@sgh.waw.pl
IV. Osoba upoważniona do kontaktu:
Imię i nazwisko Elżbieta Włodyka
Dane kontaktowe: elaw@sgh.waw.pl
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