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Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w celu najmu sal 

wykładowych w Projekcie pt. „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” 

 
W związku z realizacją Projektu pt. „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” (nr umowy                                     

o dofinansowanie 110/RPLU.10.04.00-06-0013/18-00) realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie 10.4 Programy 

typu outplacement w  ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków                                 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia. 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: 

 Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sal wykładowych w celu przeprowadzenia 

indywidualnych spotkań doradczych (spotkania: z doradcą zawodowym, z psychologiem,                    

z pośrednikiem pracy) dla Uczestników/czek biorących udział w projekcie. 

 Indywidualne zajęcia doradcze będą odbywały się w dni powszednie i/lub soboty, niedziele,   

w godzinach: 8.00-20.00, wg uzgodnionego harmonogramu. Realizator projektu zakłada, że 

łącznie maksymalnie przeprowadzonych zostanie 1200 godzin zegarowych zajęć 

indywidualnych. Sala wykładowa w celu przeprowadzenia indywidualnych spotkań 

doradczych wyposażona powinna być w stoliki i krzesła dla Uczestnika/czki oraz osoby 

prowadzącej zajęcia. W sali znajdować się powinna tablica suchościeralna / flipchart + 

komplet pisaków. 

Ponadto w ramach usługi najmu sal Wykonawca/Wykonawcy zobligowani są do zapewnienia:  

 dostępu do WC i urządzeń sanitarnych; 

 możliwości oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia; 

 sal spełniających wszelkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 

pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia; 

 utrzymania sal w czystości i porządku, w ramach opłat za najem; 

 oświetlenia naturalnego i sztucznego, odpowiedniej temperatury w zależności od pory roku, 

wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i 

nasłonecznieniem; 

 sal znajdujących się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób 

dojeżdżających na zajęcia środkami komunikacji publicznej; 

 

Miejsce realizacji usługi: województwo lubelskie 

Planowany termin realizacji: lipiec 2019r. – marzec  2021r.  

Realizator projektu szacuje, że w okresie lipiec 2019r. – marzec 2021r. zrealizowanych zostanie 1200 

godzin zajęć indywidualnych. Jednakże Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wydłużenia 

terminu realizacji najmu sal wykładowych.  

 

Dokładne terminy i miejsca realizacji zajęć zostaną wskazane przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem realizacji usługi. Wszystkie kwestie szczegółowe i zasady współpracy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą precyzować będzie umowa cywilno-prawna. 
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WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU: 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować salami na terenie województwa 

lubelskiego. Wykonawca musi dysponować minimum dwiema salami spełniającymi wszystkie 

warunki wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na Formularzu załączonym do niniejszego rozeznania rynku. 

Dokumenty do 19.07.2019r. do godz. 9.00 należy złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres: 

Fundacja ”ECO” ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin  

 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są potencjalni Wykonawcy z którymi Zamawiający jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane                                          

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,  

prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY  

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierować kryterium 100% cena. 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta w której wskazana zostanie najniższa cena za realizację 

zamówienia. W załączonym Formularzu prosimy o wskazanie ceny jednostkowej brutto za 

godzinę zegarową. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty/ofert będzie przewyższała kwotę 

przewidzianą na ten cel w budżecie projektu, Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji 

cenowych z potencjalnym Wykonawcą/Wykonawcami. 

Informujemy, że powyższa informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ma na 

celu wyłącznie rozeznanie rynku w zakresie najmu sal wykładowych i uzyskanie wiedzy na temat 

ceny rynkowej usługi.   

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Sylwia Czarnecka 

e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:   

1. Formularz           
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

 

FORMULARZ  

 

Imię i Nazwisko Oferenta/Nazwa Oferenta  

 

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

Numer telefonu  

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

 

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal                         

w projekcie pt. „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” (nr umowy o dofinansowanie 

110/RPLU.10.04.00-06-0013/18-00) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie 10.4 Programy typu outplacement                   

w  ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego) 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego w ramach procedury 

rozeznania rynku w celu najmu sal w Projekcie pt. „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę”                                 

i spełniam wymagania w nim określone, w tym te związane z brakiem powiązań osobowych lub 

kapitałowych. 

 

Oferta 

Za realizację najmu sal 

(łącznie maksymalnie 1200 godzin zegarowych (1h = 60 minut)) 

 składam ofertę w wysokości : 

 

 

Cena oferowana jednostkowa*:  ………………………..……..……………. złotych brutto / godzina 

zegarowa  

 

(kwota słownie: ………………………………………………………………………………) 

 

 

* cena całkowita i ostateczna uwzględniająca wszystkie składniki i inne należności budżetowe, 

które mogą wyniknąć z realizacji umowy. 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                                                                                                      

                                                                        Data i podpis Oferenta  

 

 


