Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko- Biała
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki wraz z partnerami realizuje projekt "OWES
subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach którego planujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu
księgowości dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy.
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie dwóch trenerów:
1. W zakresie rachunkowości w NGO
2. W zakresie kadr i płac w NGO
W tym opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także
przeprowadzenie wykładu
Przykładowe zagadnienia w ramach szkolenia:
1. Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej odpłatnej i gospodarczej, a
rachunkowość NGO.
 Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
 Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
2. Rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej i jej finansowanie


Warunki prowadzenia przez organizacje pozarządowe, uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów, a pełna rachunkowość.
 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rachunkowości.
3. Sprawozdanie finansowe za 2016r.



Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących
przepisów.
Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.

4.







Kadry i płace w NGO, a zmiany w Kodeksie Pracy
Umowa o pracę w świetle nowych przepisów
Zmiany dotyczące umów cywilno-prawnych
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy w przypadku umów zleceń
Zasady konstrukcji umów zleceń z uwzględnieniem nowelizacji
Zasady rozliczania umów prowizyjnych
Podsumowanie zmian obowiązujących od 2017 r.

Oczekiwania wobec trenerów:
- wykształcenie wyższe
- Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej NGO
- Min. 2letnie doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej w NGO
Grupa docelowa: reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej; liczebność grupy od 10 – 18osób.
Miejsce: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13
Czas szkolenia: Szkolenie dwudniowe (2x8h lekcyjnych).
Data: 26, 27 stycznia 2016 r.
Forma szkolenia: wykład – 80% (w oparciu o praktyczne przykłady); warsztat – 20%.
Zamawiający zapewni: wydruk materiałów szkoleniowych, catering na szkoleniu oraz rzutnik
multimedialny do prowadzenia szkolenia.
Proszę o przedstawienie Państwa oferty cenowej na ww. zakres zlecenia, potwierdzenie terminu
szkolenia oraz dołączenie życiorysów oraz programu szkolenia.
Nazwa Oferenta/ów: ………………………………………………………………………………………….
Cena brutto na zlecenie wg powyższego zapytania: …………………………………………………………
Ofertę cenową należy przekazać pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć
osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 12.01.2016r.

