Białystok, dnia 16.10.2017 r.

ROZPOZNANIE CENOWE 12/7.1.RPOWP/2017
Wynajem Sali na warsztaty rozwoju społeczno-osobistego w ramach projektu pn. „Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego
i p. bielskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020
I Zamawiający:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe i
ul. Studzienna 2; 15-771 Białystok
NIP: 542-290-15-67; REGON 052252089
www. http://polskiestowarzyszenie.pl
e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl
Tel./fax (85) 652 61 07
II Przedmiot zamówienia:
1. Wynajem sali na warsztaty rozwoju społeczno-osobistego w ramach projektu pn „Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego
i p. bielskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020
III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wymagania jakie powinna spełniać sala:
1. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas
prezentacji multimedialnej.
2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
3. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać
obraz z rzutnika, dostęp do Internetu;
4. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji multimedialnych;
5. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób
nie biorących udziału w zajęciach).
6. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.
7. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 16 osobowych (15 Uczestników +
Wykładowca/doradca)
8. Dostępność sali na 30 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu
szkoleniowego przez Wykładowcę;
9. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali.
10. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą
prowadzone zajęcia.
11. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom,
w którym będą prowadzone zajęcia.
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12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie
dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć oraz po każdej grupie szkoleniowej.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej
realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.
14. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób
dojeżdżających na warsztaty środkami komunikacji publicznej.
IV. Termin realizacji zamówienia
20.10.2017 – w godzinach 16:00-20:40
21.10.2017 – w godzinach 9:00-17:15
22.10.2017 –w godzinach 9:00-15:45
24.10.2017 – w godzinach 9:00-15:45
25.10.2017 –w godzinach 9:00-15:45
27.10.2017 –w godzinach 16.00-20:40
28.10.2017 – w godzinach 9:00-17:15
29.10.2017 –w godzinach 9:00-15:45
Miejsce realizacji: Białystok
V. Kryteria wyboru oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium: cena brutto. Oferta na wynajem sali
wykładowej, która przedstawi najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę i z danym oferentem
zostanie podpisana umowa.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
• Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 18.10.2017 do godz. 15.00 na
adres: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe; ul. Studzienna 2; 15-771 Białystok. Oferta
powinna znajdować się w Kopercie. (Koperta powinna zostać oznaczona nazwą oferenta i numerem
zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta)
• Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila numeru zapytania
ofertowego, do którego odnosi się oferta). W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi
zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail (na serwerze Zamawiającego do dnia 18.10.2017 r. do
godziny 15.00 : biuro@polskiestowarzyszenie.pl
• Oferta powinna zawierać cenę brutto za godzinę wynajmu
• Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
• Oferty złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
•
•
•
•

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia.
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Załącznik nr 1 do Rozpoznanie Cenowego nr 12/7.1.RPOWP/2017

…………………………..
/miejscowość data/
……………………………..........….……..
…………………………..........…….……..
…………………….……...........………….
……………………..……...........…………
/nazwa i adres oferenta/
Numer telefonu …………….........……
Numer faksu ………........………….
REGON:
……………........…….
NIP:
……………........…….
Adres www:
………………........….
e-mail:
…………........……….
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na rozpoznanie cenowe nr 12/7.1.RPOWP/2017 pn.„Aktywizacja społeczno- zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji poniżej przedstawiamy ofertę:

1. SKŁADAMY OFERTĘ/ OFERTĘ CZĘŚCIOWĄ* (niepotrzebne skreślić) na wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia:
L.p. Zakres prac
Cena
1.
Wynajem Sali na
Wynajem sali. .......................................................... brutto/godzinę
warsztaty rozwoju
społeczno-osobistego
słownie ...................................................................... brutto/godzinę
w terminach:
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Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią rozpoznania cenowego nr 12/7.1.RPOWP/2017 wraz integralnymi załącznikami i
nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni od daty
upływu terminu składania ofert,
3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozpoznaniu cenowym, a w szczególności:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. będziemy
posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu zamówienia,
c) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.
4. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub Osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawca, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność oryginałem.

……………………………………………
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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