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Ostrów Wielkopolski, 03.10.2016 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/7.3 
Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal 

 
w ramach 

 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 

OŚ PRIORYTETOWA VII 
Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 
Zakładanie działalności gospodarczej 

 
Projekt pn.: „Most do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. 

 

KOD CPV: 70220000-9 
NAZWA KODU CPV: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 
Zamawiający:  
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości  
ul. Budowlanych 5 
63 – 400 Ostrów Wielkopolski  
NIP: 622 17 97 922 
 
Tryb postępowania: 
 
Niniejsze  postępowanie prowadzone jest zgodnie z: "Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
a) wynajem sali do oceny formularzy rekrutacyjnych kandydatów na uczestników 

projektu; 
b) wynajem sali do oceny predyspozycji przedsiębiorczych kandydatów na uczestników 

projektu; 
c) wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń oraz 

konsultacji indywidualnych; 
d) wynajem sali na Komisję Oceny Wniosków złożonych przez uczestników projektu; 

 
podczas działań organizowanych przez Zamawiającego – Eurocentrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości w ramach projektu pn.: „Most do sukcesu”. 
 

2. Termin i czas realizacji zamówienia: 
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a) wynajem sali do oceny formularzy rekrutacyjnych kandydatów na uczestników 
projektu: luty/marzec 2017 r. - liczba przewidzianych godzin lekcyjnych- 48; 

b) wynajem sali do oceny predyspozycji przedsiębiorczych kandydatów na uczestników 
projektu: luty/marzec 2017 r. - liczba przewidzianych godzin lekcyjnych - 78; 

c) wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń oraz 
konsultacji indywidualnych: 1,2 grupa - marzec 2017 r., 3,4 grupa kwiecień 2017 r.,  
5 grupa - maj 2017 r. - liczba przewidzianych godzin lekcyjnych - 530 (270h szkoleń + 
260h konsultacji); 

d) wynajem sali na Komisję Oceny Wniosków złożonych przez uczestników projektu: 
maj/czerwiec 2017 r. - liczba przewidzianych godzin lekcyjnych - 72. 

 
Wymagania przedmiotu zamówienia: 

 
1. Sale, o których mowa w podpunktach b) i c) powinny być zlokalizowane na obszarze 

realizacji projektu tj. na terenie jednej z gmin: Domaszowice, Lubsza, Świerczów, 
Wołczyn. 

2. Sale powinny posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz 
całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku 
czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej. 

3. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz). 
4. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na 

której można wyświetlać obraz z rzutnika. 
5. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do 

prezentacji multimedialnych; 
6. W okresie zimowym zapewnienie ogrzewania. 
7. Odpowiednia odległość od źródeł hałasu. 
8. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez 

nią lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach). 
9. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej. 
10. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 14 

osobowych (13 Uczestników + Wykładowca/doradca) - dotyczy przedmiotu 
zamówienia określonego w podpunkcie c). 

11. Sale jak i budynek w którym się znajduje powinny być przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, nie może zawierać barier architektonicznych. 

12. Dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia 
niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę - dotyczy przedmiotu 
zamówienia określonego w podpunkcie c). 

13. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali - dotyczy 
przedmiotu zamówienia określonego w podpunkcie c). 

14. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania 
pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia. 

15. Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 
pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia. 

16. 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. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji 
usługi, w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu 
Wykonawcy. 
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18. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 
przedpołudniowych i/lub popołudniowych, tym samym Wykonawca zapewni dostęp 
do budynku w godzinach 7:45-17:30. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dotyczących 
poszczególnych części zamówienia tj.: 
 

a) wynajem sali do oceny formularzy rekrutacyjnych kandydatów na uczestników 
projektu; 

b) wynajem sali do oceny predyspozycji przedsiębiorczych kandydatów na uczestników 
projektu; 

c) wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkoleń oraz 
konsultacji indywidualnych; 

d) wynajem sali na Komisję Oceny Wniosków złożonych przez uczestników projektu. 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:  
 

1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne 
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia; nie wszczęto 
wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają 
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne; 

2. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 
Kryteria i opis sposobu oceny ofert: 

 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy 
bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 
 

L.p. Rodzaj  kryterium Waga 
Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1. Cena 100% 100 punktów 

 
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego 
wzoru: 
 
Lp = C 
 
gdzie: 
 
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  
 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
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x 100 pkt  =  liczba punktów w danym kryterium 
 
 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
 

1. Termin składania ofert upływa 14 października 2016 r. o godz. 09.00. Oferty złożone 
po tym terminie zostaną odrzucone. 

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście/ pocztą tradycyjną na 
adres podany poniżej: 

 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
ul. Budowlanych 5 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
 
lub drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: sukces@euro.ctiw.pl 
  

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić 
swoją ofertę. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
złożonej oferty. 
 

Sposób przygotowania oferty: 
 

1. Oferent powinien utworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 
zapytania.  

2. Oferta powinna: 
 

 być opatrzona pieczątką firmową; 

 posiadać datę sporządzenia; 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; REGON; 

 być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

3. Wraz z ofertą (formularzem oferty) Wykonawca dostarczy Oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia i braku  powiązań. 

 
Osoby uprawnione do kontaktu: 
 

 Maciej Jarosław Tadel 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 736 10 27, m.tadel@euro.ctiw.pl  

 
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie dwóch dni od dnia 
zakończenia terminu składania ofert. 

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zamówienia, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

cena brutto oferty najtańszej 

cena brutto oferty badanej 

mailto:sukces@euro.ctiw.pl
mailto:e.malolepsza@euro.ctiw.pl
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Postanowienia końcowe: 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz 
unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  
i finansowych. 

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.  W tej sytuacji  Wykonawcy, 
którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz  
o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.  

 
Niniejsze Rozeznanie rynku/ zamówienie nie jest realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 
Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.  
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia  wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

i braku powiązań.  
 
 


