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Znak sprawy: RR/1/AS                                  Lublin, 19.12.2016 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Aktywator Sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania RPSW.10.02.00 Działania na 

rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wynajmu sal szkoleniowych oraz 

pracowni komputerowych na potrzeby realizacji wsparcia zaplanowanego w projekcie. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Euro-Forum Marek Gudków 

20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 

NIP: 946-123-32-50, REGON: 430588240 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. W niniejszym  przypadku nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV): 

Kod 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 

Część 1 

Przedmiotem usługi jest wynajem sal na spotkania indywidualne i sal na spotkania grupowe w Kielcach lub w innej 

miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego (w zależności od wyników rekrutacji) na potrzeby  realizacji 

zaplanowanego wsparcia: 

1. spotkania indywidualne – 80 osób x 2 spotkania x 2 godziny oraz 80 osób x 2 spotkania x 1 godzina,  łącznie 480 

godzin  (1 godzina = 60 minut) 

2. zajęcia grupowe – 8 grup x 4 spotkania x 4 godziny dydaktyczne, łącznie 128 godzin dydaktycznych (1 godzina 

dydaktyczna = 45 minut) 

W/w formy wsparcia mogą być zaplanowane w dni robocze i/lub weekendy w zależności od preferencji uczestników. Zajęcia 

mogą być realizowane jednocześnie dla więcej niż jednej grupy szkoleniowej/osoby dlatego też Wynajmujący będzie 

zobowiązany do zapewnienia dostępności sal na realizację wsparcia dla każdej zaplanowanej grupy/osoby. 

Wymogi techniczne i organizacyjne: 
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1. Sale szkoleniowe za zajęcia grupowe będą wyposażone w ławki lub stoliki, krzesła odpowiednio do liczby osób w grupie, 

flipchart (papier i pisaki zapewnia Wykonawca) i/lub tablicę sucho ścieralną oraz rzutnik multimedialny. 

2. Sale na zajęcia indywidualne będą wyposażone w stolik/biurko oraz miejsca do siedzenia dla min. 2 osób. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będą 

prowadzone zajęcia zgodnie z Wytycznymi. 

4. Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą 

prowadzone zajęcia. 

5. Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku. 

6. Wykonawca musi zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę w zależności od pory roku, 

wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. 

7. Wynajmujący jest zobowiązany umożliwić dostęp do sal szkoleniowych uprawnionym organom kontrolującym z ramienia 

instytucji nadzorującej realizację projektu tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach. 

  

Planowany okres realizacji wsparcia: grudzień 2016- luty 2018 

Część  2 

Przedmiotem usługi jest wynajem pracowni komputerowych na potrzeby szkoleń realizowanych w Kielcach lub w innej 

miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego (w zależności od wyników rekrutacji): 

1. 1 grupa x 10 osób x 15 dni szkoleniowych x 8 godzin dydaktycznych, tj. łącznie 120 godzin dydaktycznych 

(godzina dydaktyczna=45 minut) 

2. 8 grup x 10 osób x 14 dni szkoleniowych x 5 godzin dydaktycznych, tj. łącznie 560 godzin dydaktycznych (godzina 

dydaktyczna=45 minut) 

 
Wymogi techniczne i organizacyjne: 

Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w sprawny sprzęt komputerowy (stacjonarny lub przenośny) z systemem 

Windows  i oprogramowaniem biurowym (MS Office 2007 lub 2010) oraz dostęp do Internetu (10 stanowisk + stanowisko dla 

trenera). Komputery muszą być połączone w sieć w celu wykorzystania oprogramowania trenerskiego TeamViewer.  

Dodatkowo, powinna być zapewniona możliwość zorganizowania poczęstunku dla uczestników poprzez udostępnienie 

pomieszczenia/miejsca, w którym uczestnicy kursu będą mogli skorzystać z gorących napoi, ciastek, gorącego posiłku. 

Planowany okres realizacji wsparcia: styczeń-październik 2017 

 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 

 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium CENA: 100% 

W ramach kryterium cena (cena brutto) maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 

 

                                       Cena najniższa 
Cena = ---------------------------- x 100 pkt 

                                   Cena oferty badanej 
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Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców 

dokumenty. 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

W odpowiedzi na zapytanie: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

5. Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim. 

6. Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez 

Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. 

Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być złożone tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe 

oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

a) Osobiście/pocztą na adres: 

Euro-Forum Marek Gudków, ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro 

lub 

Biuro Projektu „Aktywator Sukcesu”, ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25-510 Kielce, VIII piętro, 

b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres:  l.piorowski@euro-forum.com.pl 

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Oferta na wynajem sal szkoleniowych oraz pracowni komputerowych na 

potrzeby projektu Aktywator Sukcesu. 

Termin złożenia oferty:  

 23.12.2016, godz. 23.59 dla ofert składanych w formie elektronicznej, 

 23.12.2016, godz. 16.00 dla ofert składanych w formie papierowej osobiście lub pocztą. 

 

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad. 

mailto:l.piorowski@euro-forum.com.pl
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2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej 
z Projektem umowy. 

 

VIII. KONTAKT 

Łukasz Piórowski – koordynator projektu 

tel. 81 534 95 72, e-mail: l.piorowski@euro-forum.com.pl 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 


