
 
 

  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NR 01/AL/0515/16 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  

i pozostających bez zatrudnienia 

Podmiot 

 AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze  

realizujący projekt:  

„Wiedza i doświadczenie szansą na zatrudnienie!”, 

nr RPSL.07.01.03-24-0515/16-003 

Zaprasza do złożenia oferty na: 

 

WYNAJEM SAL NA  INDYWIDUALNE SPOTKANIA DORADCÓW ZAWODOWYCH ORAZ 

POŚREDNIKÓW PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki, dnia 17.09.2018 r. 

 

 



 
 

  

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

AL EDUKACJA Lena Andrzejewska  

Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

ul. 11 Listopada 7, 64-600 Oborniki 

NIP: 7661641981, REGON: 301992276 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia 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.  

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  

w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze zamówienie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://aledukacja.pl/projekty/ 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1. 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy  i pozostających bez zatrudnienia 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem Postępowania jest wynajem sal na potrzeby realizacji  indywidualnych spotkań doradcy 

zawodowego oraz pośrednika pracy z  uczestnikami projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie szansą na 

zatrudnienie!”, na terenie powiatów województwa śląskiego: tarnogórskiego, częstochowskiego, 

myszkowskiego, kłobuckiego, Bytom, Piekary Śląskie.  

2. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

3.  Wynajem sal na potrzeby realizacji indywidualnych spotkań w ramach wsparcia  dla 135 uczestników 

projektu: 

1. Spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami projektu  w celu identyfikacji potrzeb oraz 

przygotowania IPD  3 edycje x 45 UP x 8 godzin, łącznie 1080 godzin zegarowych. 



 
 

  

 

 

2. Spotkania doradców zawodowych z uczestnikami projektu w celu monitoringu ścieżek 

aktywizacji oraz modyfikacji IPD – 3 edycje x 45 UP x 4 godziny, łącznie 540 godzin 

zegarowych. 

3. Spotkania pośredników pracy z uczestnikiem projektu – 3 edycje x 45 UP x 8 godzin 

zegarowych, łącznie 1080 godzin.  

4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

5. Termin realizacji zamówienia: październik 2018r. – styczeń  2020r.  

4. Miejsce świadczenia usługi: powiaty województwa śląskiego: tarnogórski, częstochowski, myszkowski, 

kłobucki, Bytom, Piekary Śląskie. 

5. Szacunkowa wartość zamówienia Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie 

budżetu projektu oraz na podstawie przeprowadzonego w dniach 10 września 2018 r. – 14 września 2018 

r. rozeznania cenowego i spełnia wymagania dot. wyboru trybu Postępowania (zapytanie ofertowe 

zgodnie z Rozeznaniem rynku).  

6. Maksymalna liczba godzin wynajmu sali szkoleniowej: 2700 godzin zegarowych (60 min.). 

Faktyczna liczba godzin wynajmu sali będzie uzależniona od liczby godzin przeprowadzonych spotkań 

indywidualnych w miesiącu.  Zamawiający nie określa ani nie gwarantuje minimalnej liczby godzin, na 

które wynajmowane będą sale szkoleniowe. Wartość zamówienia będzie zatem uzależniona od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze zleceniami przekazywanymi Oferentowi drogą 

elektroniczną. 

7. Oferty częściowe i wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

8. Wymagania w zakresie standardu i wyposażenia sali szkoleniowej: 

a) powierzchnia sal nie mniejsza niż 10 m2, 

b) sale autonomiczne (nie dzielone z dużą salą, nieprzechodnie), 

c) sale mieszczące się na terenie powiatów województwa śląskiego. 

d) sale dostępne w dni robocze od 08:00 do 20:00 oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy 

e) sale gwarantująca optymalne warunki realizacji wsparcia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa  

tj. spełnia odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe, 

f) sale wyposażona w stół i krzesła dla 2 osób tj. uczestnik + doradca zawodowy/pośrednik pracy 

psycholog, tablicę suchościeralną lub w flipchart wraz z akcesoriami,  

g) sale z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera, 

h) sale z dostępem do Internetu, 

i) sale posiadające otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń; 

j) sale z zapewnionym oświetlaniem światłem dziennym oraz całodobowym oświetleniem, 

umożliwiającym swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie i pisanie, a także odpowiednią 

temperaturę w zależności od pory roku, 

k) w szczególności sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. bez barier 

architektonicznych i transportowych. 

 



 
 

  

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

1. Ocena spełniania wymagań Wymagania w zakresie standardu i wyposażenia sali szkoleniowej, 

określonej w części III Opis przedmiotu zamówienia, ust. 8 Rozeznania Rynku przez Oferentów 

odbywać się będzie na podstawie weryfikacji Załącznika nr 1 do Rozeznania Rynku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji zaoferowanej przez Oferenta sali szkoleniowej celem 

weryfikacji czy spełnia ona ww. wymogi. W razie zamiaru wykonania wizytacji Oferent ma obowiązek 

umożliwienia Zamawiającemu jej dokonania pod rygorem odrzucenia złożonej przez niego oferty  

2. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym 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 przygotowaniem i 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, 

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. 

Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia o braku powyższych powiązań – Załącznik 

nr 2. Ocena spełniania ww. wymagań przez Oferentów odbywać się będzie na podstawie weryfikacji 

Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku. Brak złożonego oświadczenia lub niespełnienie przez Oferenta ww. 

wymagań skutkować będzie odrzuceniem złożonej przez niego oferty. 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące 

kryteria: 

 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jaką może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Proponowana cena brutto 

za 1 miesiąc najmu sal  

Cena brutto za 1 miesiąc 
wynajmu sali  
–100%, przy czym pod 
pojęciem ceny  
brutto rozumie się cenę 
uwzględniającą wszystkie 
koszty wynajmu sali, w tym 
podatek od towarów i  

100 % 100 pkt 



 
 

  

 

 

usług w odpowiedniej 
wysokości. 
 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

Lp. Kryterium Opis kryterium Waga % Wzór/sposób przyznania 
punktacji  

1. Cena Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy 
podać w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  
 

100% Liczba punktów =  
C = (Cmin : C0) x 100 
gdzie: 
C – liczba punktów 
przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena 
spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej 
oferty. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

3. W przypadku wyboru ofert, w której cena przekracza wartość szacowaną zamówienia (szacowanie 

wartości zamówienia uwzględnia ceny rynkowe oraz budżet projektu) Zamawiający może podjąć 

negocjacje wartości zamówienia z Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy. Jeżeli dwie lub 

więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów za oceniane kryteria (cena) Zamawiający przeprowadzi 

indywidualne negocjacje z Wykonawcami. 

4. W przypadku odstąpienia przez Oferenta, o którym mowa w pkt. 2 od podpisania umowy  

z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do  zawarcia umowy z kolejnym Oferentem wg liczby 

punktów uzyskanych w procesie oceny ofert. 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT: 

 

1. Oferty należy składać:  

a) w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego, ul. 11 Listopada 7, 64-600 Oborniki,  

z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe w trybie Rozeznania rynku nr 01/AL/0515/16” 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 24.09.2018r.  (decyduje data nadania, w placówce pocztowej) 

3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku wraz z 

oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, zgodnym ze wzorem 

określonym w Załączniku nr 2 do Rozeznania Rynku. 

4. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy.  

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

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 



 
 

  

 

 

7. W sprawach związanych z niniejszym rozeznaniem rynku proszę kontaktować się z Zamawiającym: 

Lena Andrzejewska, nr tel.: 508 603 615, e-mail: biuro@aledukacja.pl. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

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

treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz 

o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

http://aledukacja.pl/projekty/ 

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

 momentu upublicznienia modyfikacji.  

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania   

 przyczyny. 

4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę w przypadku, gdy cena oferty przekracza kwotę planowanych wydatków w budżecie projektu, 

którą dysponuje Zamawiający.  

5. Przy realizacji usług objętych Postępowaniem Zamawiający wyraża zgodę na zlecanie przez 

Oferentów usług podwykonawcom. Podwykonawcy Oferenta nie mogą być powiązani kapitałowo 

lub osobowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. IV, ust. 2 niniejszego Rozeznania rynku. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 

7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Zamawiający lub osoba działająca 

w imieniu Zamawiającego) 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. 

 



 
 

  

 

 

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 01/AL/0515/16 

FORMULARZ OFERTY - ROZEZNANIE RYNKU NR 01/AL/0515/16 

Przedmiotem Postępowania jest wynajem sal na potrzeby realizacji indywidualnych spotkań doradcy 

zawodowego oraz pośrednika pracy z uczestnikami projektu „Wiedza i doświadczenie szansą na 

zatrudnienie!”, nr RPSL.07.01.03-24-0515/16-003, na terenie województwo śląskiego. 

DANE WYKONAWCY: 

Nazwa Wykonawcy:  

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP:  

REGON:  

e-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

 

OFERTA CENOWA 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/AL/0515/16 z dnia 17.09.2018 r., składam niniejszą ofertę na: 

Nazwa zadania Proponowana cena brutto  

za 1 miesiąc najmu sal  

Wynajem sal na potrzeby realizacji  indywidualnych spotkań 

doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy z  uczestnikami 

projektu 

 

 

 

Lokalizacja sali szkoleniowej: ______________________________________________________________ 

Oświadczam, że uważam się za związanego/ą ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklaruję 

możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem rozeznania rynku. 



 
 

  

 

 

Oświadczam, że sala szkoleniowa spełnia wymogi dot. standardu i wyposażenia sali zgodnie z częścią  

III Opis przedmiotu zamówienia ust. 8 Rozeznania Rynku z dnia 17.09.2018r.  

 

 

 

 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................        ................................................................ 

                   (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

                                                                                                     lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 

  



 
 

  

 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku nr 01/AL/0515/16 

…………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Dotyczy Rozeznania Rynku nr 01/AL/0515/16 projektu: „Wiedza i doświadczenie szansą na 

zatrudnienie!”, nr RPSL.07.01.03-24-0515/16-003, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  

i pozostających bez zatrudnienia 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

Ja niżej podpisany/a……………..…………….………………………..…………………………………… 

reprezentujący/a:……...……………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,  

tj. AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 Wykonawcą, 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; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................        ................................................................ 

                     (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

                                                                                                 lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 


