
 

 

  

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/0005/18 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

podmiot 

AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE  

REALIZUJĄCY PROJEKT  

„Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF 

Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”   

RPWM.11.01.02-28-0005/18  

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 –

2020: Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, 

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki, dnia 22.05.2019r.  



 

 

  

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

   

AL EDUKACJA Lena Andrzejewska 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

ul. Kowanowska 1/8 64-600 Oborniki  

NIP:7661641981, REGON: 301992276 

Reprezentowana przez Lenę Andrzejewską – właścicielkęfg 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 
niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”,  
nr RPWM.11.01.02-28-0005/18, w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 –2020: Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 
11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu 
szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn, 
AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze w ramach rozeznania cenowego  
w Postępowaniu ofertowym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: 

1. WYNAJEM SAL NA ZAJĘCIA  INDYWIDUALNE   

2. WYNAJEM SAL DO PRZEPROWADZENIA WSPARCIA GRUPOWEGO 
 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie budżetu projektu pn.: „Daj sobie szansę - program 
integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym II”, nr RPWM.11.01.02-28-0005/18, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz na podstawie przeprowadzonego w dniu 22.05.2019 r. rozeznania cenowego i spełnia wymagania dot. wyboru 
trybu Postępowania (zapytanie ofertowe zgodnie z Rozeznaniem rynku). 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

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

1. Przedmiotem Postępowania jest wynajem sal na potrzeby realizacji indywidualnych i grupowych spotkań,  
z uczestnikami  projektu pn.: Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 
niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 



 

 

  

 

2.  Wynajem sal na potrzeby realizacji indywidualnych i grupowych spotkań z uczestnikami projektu, 
realizowane będzie w ramach poniższych form wsparcia:  

a) Zadanie 1 – Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 50 UP,  wynajem sal do realizacji 

wsparcia indywidualnego, realizacja IŚR  (50 os. * śr. 5 godz.), łącznie 250 godzin zegarowych 

b) Zadanie 2 – Poradnictwo psychologiczne, wynajem sal na zajęcia indywidualne (50 os. * śr. 5 godz.), łącznie 

250 godzin zegarowych 

c) Zadanie 3 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych, wynajem sal do przeprowadzenia wsparcia 

grupowego (5 grup * śr. 24 godz.), łącznie 120 godzin zegarowych 

d) Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy dla 50 UP, wynajem sal do realizacji wsparcia indywidualnego   

(50 UP * śr. 6 godz.), łącznie 300 godzin zegarowych.  

3. Maksymalna liczba godzin wynajmu sali szkoleniowej:  920 godzin zegarowych (60 min.), w tym:  

najem Sali na zajęcia indywidulane – 800 godzin zegarowych  

najem Sali na zajęcia grupowe – 120 godzin zegarowych  

Zamawiający nie określa ani nie gwarantuje minimalnej liczby godzin, na które wynajmowana będzie sala 
szkoleniowa.  

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZLECENIA: 

 

Termin wykonania zamówienia objętego rozeznaniem:  

6.2019r. – 03.2020r. 

Miejsce wykonywania zlecenia: Olsztyn (cały powiat), Gminy : Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Dywity, 
Barczewo 

IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE STANDARDU I WYPOSAŻENIA SALI SZKOLENIOWEJ 

 

1. Wymagania w zakresie standardu i wyposażenia sali szkoleniowej na spotkania indywidulane: 

a. powierzchnia sal nie mniejsza niż 10 m2, 

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

c. sale mieszczące się: na terenie gmin powiatu: działdowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, 

lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego  i nowomiejskiego 

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 w ramach Zadania 1 – Opracowanie 

Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, Zadania 2 – Poradnictwa psychologicznego oraz Zadania 4 

– Pośrednictwa pracy, 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/psycholog/pośrednik 

pracy, tablicę suchościeralną lub  flipchart wraz z akcesoriami (papier, pisaki), 

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. 

2. Wymagania w zakresie standardu i wyposażenia sali szkoleniowej na spotkania grupowe: 

a. powierzchnia sal nie mniejsza niż 25 m2, 

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

c. sale mieszczące się: na terenie gmin powiatu: działdowskiego, ostródzkiego, nidzickiego,  

lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego  i nowomiejskiego 

d. sale dostępne w dni robocze oraz  w dni ustawowo wolne od pracy od 08:00 do 20:00 

e. sale gwarantująca optymalne warunki realizacji wsparcia Zadanie 3 – Trening kompetencji  

i umiejętności społecznych, czyli pomieszczenia z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia 

szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa tj. spełnia odpowiednie warunki sanitarne 

(dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali dydaktycznej), bezpieczeństwa, 

akustyczne i jakościowe. 

f. sale wyposażona w indywidualne stanowiska z dostępem do Internetu, 11 osób tj. uczestnicy 

 (10 osób) + trener, tablicę suchościeralną lub w flipchart wraz z akcesoriami (papier, pisaki), 

g. sale z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera, sale posiadające  

h. otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń;  

i. 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, 

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

architektonicznych i transportowych. 

k. sale posiadają miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. 

l. sale wyposażone w rzutnik multimedialny, sprzęt nagłaśniający umożliwiający odtwarzanie 

zarówno plików z płyty CD jak i nośników pamięci przenośnej USB, zegar. 

m. dostępność sal 15 minut przed i po zakończeniu zajęć. 

Koszty eksploatacyjne związane z wynajmem sali/sal ponosi Wykonawca. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 
 

1. Ocena spełniania wymagań w zakresie standardu i wyposażenia sali szkoleniowej, określonej w części  IV 

ust. 1 oraz 2. 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. 
 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe należy składać do dnia 31.05.2019r. do godz. 23:59  
(w przypadku ofert złożonych pocztą, decyduje data nadania). 

 

Oferta powinna zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do siedziby Zamawiającego na adres: 

AL EDUKACJA Lena Andrzejewska  

Centrum Szkoleniowo-Doradcze  

ul. Kowanowska 1/8 

64-600 Oborniki  

(z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe 3/0005/18”) 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY: 

 

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymagania dotyczące przedmiotu  rozeznania. 

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów: 

1. Kryterium cena brutto – 80%: 

Zasada oceny kryterium: cena  brutto za godzinę wykonania usługi o której mowa  w części II,  

Oferta otrzyma punkty wynikające z działania:           

 

Najniższa oferowana cena brutto  

C- liczba punktów za cenę =  --------------------------------------------------    x 80 

                     Cena oferty badanej brutto 

2. Kryterium Elastyczność – waga 20%:  



 

 

  

 

Ocenie podlega zadeklarowana przez Wykonawcę gotowość do realizacji usługi najmu sal na spotkania 

indywidulane oraz grupowe w stosunku do terminu przekazania mu przez Zamawiającego informacji  

o planowanym miejscu i terminie realizacji sesji usługi, 

 oferty ocenione zostaną ocenione zgodnie z poniższą metodologią: 

• 20 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi w terminie 1 lub 

2 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu i terminie 

realizacji usługi, 

• 10 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi w terminie 3 dni 

roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu i terminie 

realizacji usługi, 

• 0 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi w terminie 4-5 lub 

więcej dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu 

 i terminie realizacji usługi, 

  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dochowywania wskazanego w ofercie terminu realizacji 

usługi w stosunku do terminu przekazania im przez Zamawiającego informacji  

o planowanym miejscu i terminie realizacji usługi w całym okresie obowiązywania umowy zawartej  

z Zamawiającym. 

Opis sposobu obliczenia końcowej oceny oferty: 

 końcowa ocena oferty zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

OK = C + E 

gdzie: 

OK – suma punktów przyznanych danej ofercie (ocena końcowa oferty), 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Cena, 

E – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Elastyczność.  

Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, łącznie możliwych do uzyskania 

jest 100,00 punktów. 

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zleceniodawcy do zawarcia umowy. 

Zleceniodawca  może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

IX. OSOBA DO KONTAKTU: 
 

Lena Andrzejewska – kierownik projektu  

e-mail: biuro@aledukacja.pl   



 

 

  

 

tel.: 508603615 

 

X. 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 Zamawiającego: www.aledukacja.pl 

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. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

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

reprezentacji Wykonawcy.  

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

8. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  z  Zamawiającym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/0005/18 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 PEŁNA NAZWA OFERENTA: 

 

 

 ADRES SIEDZIBY OFERENTA: 

 

 

 NIP: 

 

 

 NUMER TELEFONU: 

 

 
 E-MAIL: 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
PROPONOWANA CENA BRUTTO  

ZA 1 GODZINĘ ZEGAROWĄ  

1. PROPONOWANA CENA BRUTTO ZA 1 

GODZINĘ ZEGAROWĄ CENA BRUTTO ZA 1 

GODZ. WYNAJMU SALI – 80%, PRZY CZYM 

POD POJĘCIEM CENY BRUTTO ROZUMIE SIĘ 

CENĘ UWZGLĘDNIAJĄCĄ WSZYSTKIE 

KOSZTY WYNAJMU SALI, W TYM PODATEK 

OD TOWARÓW I USŁUG W ODPOWIEDNIEJ 

WYSOKOŚCI. 

 sala na zajęcia indywidualne ………………. 

 sala na zajęcia grupowe……………………… 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, deklaruję gotowość do realizacji usługi wynajmu sal 

w terminie ___ dni roboczych w stosunku do terminu przekazania mi przez Zamawiającego informacji o 

planowanym miejscu i terminie realizacji usługi.  

2. Lokalizacja sal………………………………………………………………………………………………….. 

3. Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 

oraz że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania 

przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 3/0005/18. 

7. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 

 

 

_______________________________ 

Miejscowość i data 

 

______________________________________ 

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/0005/18 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH 

LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Ja, niżej podpisana/y  …………………………………………………………………………………………………   nie 
jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-
Doradcze 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między AL EDUKACJA Lena 
Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze, osobami wykonującymi w imieniu  
AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

  

 

_______________________________ 

Miejscowość i data 

 

______________________________________ 

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

 


