Katowice, dn. 11.06.2018 r.
Znak sprawy:AC/MZD/3/2018/MK

ZAPYTANIE O CENĘ
Rozeznanie rynku w zakresie wynajmu sal na poradnictwo zawodowe indywidualne, poradnictwo
zawodowe grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
w ramach projektu pt. „Młodzi zdobywają doświadczenie” nr POWR.01.02.01-24-0067/17
w ramach osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe dla poddziałania:
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
z 19 lipca 2017r. , wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2017 r.
1. Zamawiający:
Śląska Akademia Nauki i Rozwoju
ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
NIP 6381573410, REGON 241501830
Tel. 606-313-763
e-mail: slaska.anir@gmail.com
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia wynajmu sal na indywidualne wsparcie uczestników
projektu w wymiarze 2640h i grupowe wsparcie dla uczestników projektu w wymiarze 144h.
3.Określenie i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem salina:
 Indywidualne wsparcie z zakresu: doradztwa zawodowego oraz psychologicznego – 2640 h,
 grupowe wsparcie z zakresu: doradztwa zawodowego – 144h,
Wsparcie będzie się odbywało na terenie powiatu pszczyoskiego w ciągu CAŁEGO TYGODNIA, tj. od
poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8:00-21:00 (godziny mogą ulec zmianie), w ustalonych
terminach w zależności od zainteresowania i możliwości uczestników.
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnid salę umożliwiającą indywidualne spotkania z uczestnikami,
jak również salę umożliwiającą przeprowadzenie grupowych warsztatów. Zamawiający na tym etapie
nie jest w stanie określid ile godzin dziennie będzie realizowane wsparcie. Szczegółowy wykaz wsparcia

Projekt pn.:„Młodzi zdobywają doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu
Społecznego

realizowanego na terenie województwa śląskiego będzie przekazywany wykonawcy wyłonionemu
w ramach niniejszego rozeznania.
Cześć 1. SALA NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z UCZESTNIKIEM/CZKĄ PROJEKTU
Sala na indywidualne spotkania jakościowo dopasowana do potrzeb grupy docelowej projektu:








sala winna byd dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażona w co najmniej
1 stolik oraz 2 krzesła a także akcesoria do prowadzenia zajęd: przedłużacz, bezpłatny dostęp
do Internetu,
sala musi byd ogrzewana, cicha, niedzielona, klimatyzowana/posiadająca system wentylacji,
sala powinna posiadad okna z naświetleniem naturalnym i dodatkowo oświetlenie sztuczne
górne,
sala nie może byd zlokalizowana w piwnicy lub suterenie, ani na poddaszu,
zaplecze higieniczno-sanitarne będzie znajdowało się w bezpośredniej bliskości sali (na tej
samej kondygnacji),
Wykonawca zapewni możliwośd oznakowania miejsca przeprowadzenia spotkania
odpowiednią tabliczką zawierającą informację o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część 2. SALA NA GRUPOWE SZKOLENIA/WARSZTATY
Sala na grupowe warsztaty jakościowo dopasowana do potrzeb grupy docelowej projektu:










sala winna byd dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażona w co najmniej
11 stolików oraz 11 krzeseł także akcesoria do prowadzenia zajęd: przedłużacz, bezpłatny
dostęp do Internetu,
sala musi byd ogrzewana, cicha, niedzielona, klimatyzowana/posiadająca system wentylacji,
sala powinna posiadad okna z naświetleniem naturalnym i dodatkowo oświetlenie sztuczne
górne
sala nie może byd zlokalizowana w piwnicy lub suterenie, ani na poddaszu,
zaplecze higieniczno-sanitarne będzie znajdowało się w bezpośredniej bliskości sali (na tej
samej kondygnacji),
Wykonawca zapewni możliwośd oznakowania miejsca przeprowadzeniaszkolenia / warsztatów
odpowiednią tabliczką zawierającą informację o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
inne dodatkowe elementy: sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia /
warsztatów: projektor multimedialny (w razie potrzeby), ekran lub biała (bardzo jasna),
ściana, flipchart z papierem do flipcharta i flamastry(uzupełniane w razie potrzeby).

4.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówieo:
70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Projekt pn.:„Młodzi zdobywają doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu
Społecznego

5.Termin wykonania zamówienia
czerwiec2018 –maj2020
Szczegółowy harmonogram zajęd zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu
postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwośd przesunięcia terminów realizacji poszczególnych
zadao.
6.Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.Wykonawca musi spełniad następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo,
c) dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego i rzetelnego wykonania
zamówienia.
2. Wykonawca musi spełniad następujące warunki merytoryczne:Nie dotyczy
3. Wykonawca pozostaje w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej
dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej jako:
a) realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany
w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
b) akceptacja świadczenia usług w godzinach pomiędzy 8.00-21.00 we wskazanych przez
Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjnośd);
c) rozliczenie z Wykonawcą nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem zadania na podstawie
złożonego i zatwierdzonego protokołu;
7. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający porówna oferty i dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o następujące
kryterium:
- cena brutto za 1 h zegarową najmu - 100 % (100 pkt).
8. Opis sposobu przygotowania ofert:
W odpowiedzi na zamówienie:
a) Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
b) Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty”
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o ofertowego.
c) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą byd podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy.
d) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofad swoją ofertę. Wycofanie
powinno byd doręczone Zamawiającemu na piśmie (drogą pocztową, mailową lub osobiście
do Biura Projektu) przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykonawca nie może wycofad oferty po upływie terminu składania ofert.
f) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
g) Dopuszcza się możliwośd składania ofert częściowych.
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9. Forma, miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyd osobiście, przesład pocztą/kurierem na adres biura projektu Zamawiającego:
Śląska Akademia Nauki i Rozwoju
Biuro Projektu (adres do korespondencji): ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
tel.: 606313763
NIP 6381573410, REGON 241501830
lub przesład na adres e-mailowy: slaska.anir@gmail.com do dnia 15.06.2018 r. roku do godziny 13:00
10. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Zmiany w umowie:
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwośd dokonania zmian w drodze
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyd m.in.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy;
b) ostatecznej liczby godzin;
c) ostatecznej liczby uczestników/uczestniczek projektu;
d) zasad płatności.
Zmiany umowy mogą zostad dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego
uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających
tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
12. Osoba upoważniona do kontaktów:
Mirela Jeleo, tel. 606313763, e-mail:slaska.anir@gmail.com
Wykaz załączników:
1) Formularz oferty
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Załącznik Nr 1
Znak sprawy: AC/MZD/3/2018/MK
Formularz Oferty
Nazwa / Imię i nazwisko
Wykonawcy
Adres
zameldowania/siedziby
Adres do korespondencji
Numer telefonu
NIP / PESEL
REGON
Adres e-mail
SALA NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z UCZESTNIKIEM/CZKĄ PROJEKTU
SALA NA GRUPOWE SZKOLENIA/WARSZTATY
w ramach projektu „Młodzi zdobywają doświadczenie” w ramach osi priorytetowej: I Osoby młode na
rynku pracy: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe dla poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
SpołecznegoProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwójw ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Śląska Akademia Nauki i Rozwoju
Biuro Projektu (adres do korespondencji): ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
tel.: 606313763
e-mail: slaska.anir@gmail.com
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w następującej wysokości:
1.

2.

3.

Lp.

Część zamówienia

Liczba

1.

2.

Częśd I - Sala na indywidualne spotkania
uczestnika/czki projektu z doradcą
zawodowym/psychologiem
Częśd II - Sala na grupowe
szkolenia/warsztaty uczestnika/czki
projektu

4.
Cena
jednostkowa
brutto (PLN) za
godzinę

5.
Łączna wartość
oferty brutto
(PLN)
(3 x 4)

2640godzin

144godzin
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OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeo.
2. Oświadczam, że dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym.
3. Oświadczam, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem/-śmy w pełni dyspozycyjny/-a/-ni i zobowiązuję/my się do
dostosowania terminów do prowadzenia wsparcia indywidualnego i grupowego do potrzeb
uczestników projektu.
5. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję
się do zawarcia umowy na realizację niniejszej usługi na zasadach i warunkach opisanych
w zapytaniu ofertowym, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Przyjmuję do wiadomości, że zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych
wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z wejściem
w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
8. Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą mailową i sms oraz telefonicznie, wszelkich informacji
dotyczących udziału:
- w procesie wyboru oferenta,
- w dalszej realizacji zadao, w przypadku wyboru złożonej przeze mnie Oferty.
9. Zobowiązuję/emy się do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, w terminie zgodnym z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.
W przypadku wyboru mojej/naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe
będą regulowane w terminie 30 dni, po przedłożeniu faktury VAT / rachunku, pod warunkiem
dostępności środków finansowych na koncie projektu.

………………………………….
miejscowośd, data

………………………………………….……………………
czytelny podpis i pieczęd Wykonawcy
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