
	
	
	

 

	 	
	

	
	
	

 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kolbuszowa	dnia	13.07.2018	r	.	

	

ROZEZNANIE	RYNKU	–	WYNAJEM	SALI	SZKOLENIOWEJ		

NA	PORADNICTWO	ZAWODOWE	

W	 związku	 z	 realizacją	 projektu	 pn.	 „Zintegrowani”	 w	 partnerstwie	 z	 Centrum	 Animacji	 Społecznej	 (Lider	

Projektu)	 realizowanego	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Podkarpackiego,	

Działanie	 8.1	 Aktywna	 Integracja	 Społeczna	 osób	 zagrożonych	 ubóstwem	 lub	 wykluczeniem	 społecznym	

prosimy	o	przedstawienie	w	ramach	rozeznania	rynku	oraz	w	celu	oszacowania	wartości	zamówienia	wstępnej	

kalkulacji	ceny.		

	

I. DANE	ZAMAWIAJĄCEGO		

Fundacja	Conceptus	z	siedzibą	w	Wałbrzychu	58-316,	ul.	Forteczna	8/16.	

II. TRYB	UDZIELENIA	ZAMÓWIENIA		

Postępowanie	 prowadzone	 z	 zastosowaniem	 procedury	 rozeznania	 rynku	 dla	 wydatków		

o	wartości	od	20	tys.	PLN	netto	do	50	tys.	PLN	netto	włącznie	tj.	bez	podatku	od	towarów	i	usług	

(VAT),	przeprowadzane	zgodnie	z	Wytycznymi	w	zakresie	kwalifikowalności	wydatków	w	ramach	

Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	

Funduszu	Spójności	na	lata	2014-2020	Ministerstwa	Rozwoju	(z	dnia	19	lipca	2017	r.).		

Niniejsze	 postępowanie	 ofertowe	 nie	 jest	 prowadzone	w	 oparciu	 o	 przepisy	 ustawy	 z	 dnia	 29	

stycznia	2004	roku	Prawo	zamówień	publicznych.		

III. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA		

Zamówienie	dotyczy:		

Kod	CPV	-70220000-9	-	Usługi	wynajmu	lub	leasingu	nieruchomości	innych	niż	mieszkalne		

Zamówienie	obejmuje:		

1. Wynajem	 sali	 szkoleniowej	 na	 indywidualne	 poradnictwo	 zawodowe	 na	 terenie	 powiatu	

kolbuszowskiego	lub	mieleckiego.	

2. Okres	 realizacji:	od	 sierpień	2018	 r.	do	marzec	2019	 r.	 Terminy	wynajmu	Sali	 zostaną	wcześniej	

ustalone	z	Wykonawcą.	

3. 	Szczegóły	 dotyczące	 zamówienia:	 Wykonawca	 zapewni	 −	 salę	 dostosowaną	 do	 poradnictwa	

psychologicznego	o	powierzchni	min.	15	mkw	–	 liczba	 ławek/stolików	 i	krzeseł	wynosi	min.	2	−	sala	

powinna	 zapewniać	 oświetlenie	 dzienne	 i	 sztuczne,	 odpowiednią	 i	 regulowalną	 temperaturę		

w	 zależności	 od	 pory	 roku,	 wymianę	 powietrza,	 zabezpieczenie	 przed	 wilgocią,	 niekorzystnymi	

warunkami	cieplnymi	i	nasłonecznieniem,	z	dostępem	w	pobliżu	do	toalet	damskiej	oraz	męskiej,		



																																																 	 	

	 	 	 2	

	 	 	

bez	 barier	 architektonicznych,	 dostosowana	 do	 potrzeb	 osób	 niepełnosprawnych	 −	 przewiduje	 się	

zajęcia	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	8.00-15.00	−	przewiduje	się	zorganizowanie	łącznie	400	

godzin	poradnictwa	zawodowego.	

4. Obowiązki	 szczegółowe	 Wykonawcy	 i	 Zamawiającego	 zostaną	 określone	 w	 treści	 umowy	 zawartej		

z	wybranym	Wykonawcą	.	

IV. 	FORMA	I	MIEJSCE	SKŁADANIA	OFERT:		

1. Oferty	należy	składać	poprzez	jeden	z	poniżej	wskazanych	sposobów:		

a) drogą	elektroniczną	(skan	dokumentów)	na	adres	e-mail:	biuro@fundacjaconceptus.pl;	

b) osobiście	w	Biurze	Fundacji: ul.	11	Listopada	11,	36-100	Kolbuszowa	 lub	w	Biurze	Projektu	

Lidera:	Cmolas	273,	36-105	Cmolas;	

c) pocztą	lub	kurierem	na	adres	Biura	Fundacji: ul.	11	Listopada	11,	36-100	Kolbuszowa	lub	adres	

Biura	Projektu	Lidera:	Cmolas	273,	36-105	Cmolas	(decyduje	data	i	godzina	wpływu	oferty	do	

Zamawiającego	przez	jeden	z	powyżej	wskazanych	sposobów).		

2. Termin	złożenia	oferty:	do	dnia	20.07.2018	r.	do	godz.	15.30.	

3. Oferta	 musi	 zawierać	 wypełniony	 formularz	 ofertowy	 zgodny	 ze	 wzorem	 określonym		

w	Załączniku	nr	1	do	Zapytania	ofertowego.	

4. Oferty	niekompletne	lub	niezgodne	z	warunkami	udziału	w	postępowaniu,	będą	odrzucone.		

5. Koszty	przygotowania	oraz	dostarczenia	oferty	ponosi	Wykonawca.		

6. W	sprawach	 związanych	 z	 zapytaniem	ofertowym	proszę	 kontaktować	 się	 z	 osobą	wyznaczoną		

do	 kontaktów	 roboczych	 związanych	 z	 zapytaniem	 ofertowym:	 Ilona	 Radywoniuk		

tel.	793918789	mail:	biuro@fundacjaconceptus.pl	

V. INFORMACJE	DODATKOWE:	

1. Do	upływu	terminu	składania	ofert	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	lub	uzupełnienia	

treści	niniejszego	rozeznania	rynkowego.	 Informacja	o	zmianach	w	treści	rozeznania	rynkowego	

oraz	 o	 nowym	 terminie	 składania	 ofert	 zostanie	 opublikowana	 na	 stronie	 internetowej	 Lidera	

Projektu:	www.fundacjacas.pl	

2. Wydłużenie	 terminu	 nastąpi	 co	 najmniej	 o	 czas,	 który	 upłynął	 od	 wszczęcia	 postępowania	 do	

momentu	upublicznienia	modyfikacji.		

3. Informujemy,	że	niniejsze	rozeznanie	rynku	nie	stanowi	oferty	w	myśl	art.	66	Kodeksu	Cywilnego,	

jak	również	nie	jest	ogłoszeniem	w	rozumieniu	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych.	Rozeznanie	

rynku	ma	na	celu	potwierdzenie,	że	dana	usługa	została	wykonana	po	cenie	nie	wyższej	niż	cena	

rynkowa.		

4. W	celu	 zapewnienia	 porównywalności	wszystkich	 ofert	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	

skontaktowania	się	z	wybranymi	Wykonawcami	w	celu	uzupełnienia	lub	doprecyzowania	kalkulacji	

ceny.		
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	 Załącznik	nr	1	zapytania	ofertowego	

	

FORMULARZ	OFERTY	
	

Oferta	cenowa	dot.	Wynajem	sali	szkoleniowej	na	indywidualne	poradnictwo	zawodowe	w	ramach	projektu	
pn.	„Zintegrowani”	o	numerze	RPPK.08.01.00-18-0018/17	w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	Podkarpackiego,	Działanie	8.1	Aktywna	Integracja	Społeczna	osób	zagrożonych	ubóstwem	lub	

wykluczeniem	społecznym	
	

Lp.	 Wymagane	informacje:	 Informacje	podane	przez	Wykonawcę:	

1.	 Nazwa	Wykonawcy:		 	

2.	 Adres	pocztowy	Wykonawcy:		 	

3.	 Nr	telefonu:		 	

4.	 Adres	e-mail:		 	

5.	 REGON:	 	

6.	 NIP:	 	

	

Oferujemy	wykonanie	usługi:	

a) Wynajem	Sali	szkoleniowej	na	indywidualne	poradnictwo	zawodowe	na	terenie	powiatu	

kolbuszowskiego.		

Cena	za	1	godzinę	wynajmu	netto:	...................................................................................	zł		

Cena	za	1	godzinę	wynajmu	brutto:	...................................................................................	zł		

	

..........................................................................		

Osoba	wypełniająca	ofertę	(imię	i	nazwisko,	podpis,	data)	


