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Ponudnikom izobraževanja in poslovnega svetovanja

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo dogodka »Izmenjava dobrih poslovnih praks – Prekmurje 2021«
Spoštovani,
OOZ Trbovlje za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike in potencialne podjetnike
organizira dogodek »Izmenjava dobrih poslovnih praks – Prekmurje 2021«.
Za izvedbo dogodka s povpraševanjem iščemo zunanjega izvajalca. Organizator je določil lokacijo Prekmurje,
izvajalec pa mora v okviru dogodka izvesti naslednje aktivnosti:
- Registracija udeležencev
- Organizacija prevoza udeležencev iz Zasavja v Prekmurje in nazaj
- Organizirati 2 gleda dobrih poslovnih praks pri različnih gospodarskih subjektih, predstavitev
podjetniških zgodb
- Organizirati 1 ogled ali obisk dogodka s podjetniško vsebino – razstava, film, sejem ali podobno
- Zagotoviti 1 hladen in 1 topel prigrizek oziroma obrok z vodo in brezalkoholno pijačo
- Po končanem dogodku izdelati poročilo izvajalca.
Udeležba za podjetnike/podjetnice je brezplačna, aktivnost se bo izvedla v okviru projekta »SPOT regije
2018-2022«. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega socialnega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT javna agencija.
Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo dogodka tako, da opredelite ceno razmejeno
med fiksnim in variabilnim delom, ki je odvisen od števila udeležencev.
Ponudnik mora biti pripravljen na izvedbo dogodka in ga izpeljati v drugi polovici oktobra. Podatke s
celotnim programom mora naročniku posredovati najkasneje do srede, 06. oktobra 2021 do 8.00 ure na
mail ali po pošti.
Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefon 041 470 555 ali preko maila

tea.urbanija@ozs.si.
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.
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