Legnica, dn. 17.04.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU
w ramach projektu: "Zdobywam kwalifikacje-zdobywam pracę!”, nr POWR.01.02.01-02-0169/16
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

I.

ZAMAWIAJĄCY
GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E bud. F
REGON: 302075040, NIP: 6070079719
e-mail: biuro@doradztwoeuropejskie.com

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
Wynajem sal na potrzeby przeprowadzania wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy na terenie województwa dolnośląskiego.
1. Przewidywana łączna liczba godzin: 160 godzin zegarowych poradnictwa indywidualnego (16 os. x
10h) oraz 384 godzin zegarowych pośrednictwa pracy (96 os. x 4h), łącznie 544 godziny.
Harmonogram ustalany będzie na podstawie potrzeb uczestników i przedkładany najemcy 3 dni
przed rozpoczęciem szkoleo.
2. Termin realizacji zamówienia: kwiecieo – sierpieo 2018 r.
3. Doradztwo będzie świadczone w dni powszednie i w weekendy (w zależności od potrzeb i możliwości
uczestników), w godz. między 8.00 a 21.00.
4. Sale powinny znajdowad się na terenie województwa dolnośląskiego, wynajmowane będą w
miejscach zrekrutowania największej liczby uczestników, przy czym ze względów logistycznych
planuje się realizację działao głównie w miastach tj.: Legnica, Wałbrzych, Wrocław. Miejsca realizacji
zajęd mogą ulec zmianie z uwagi na oczekiwania uczestników lub inne okoliczności wynikające z
potrzeb prawidłowej realizacji projektu.
5. Sala powinna byd przystosowana do prowadzenia zajęd dla minimum 2 osób, wyposażona w biurka,
krzesła, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących (bez barier
architektonicznych, w tym szerokie ciągi komunikacyjne, dostosowana toaleta).
III. WYMAGANIA
I. Wymagania niezbędne:
1. Możliwośd oznakowania i oplakatowania pomieszczeo, w których będą odbywały się zajęcia.

2. Sale muszą spełniad wszystkie wymagania bezpieczeostwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom,
w których będą świadczone usługi.
3. W salach powinno byd zapewnione ogrzewanie w przypadku niskich temperatur zewnętrznych, tak
aby temperatura w użytkowanych pomieszczeniach utrzymywała się na poziomie minimum +21C.
4. W salach powinien byd zapewniony dostęp do Internetu oraz łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka
+ przedłużacz)
5. Wykonawca udostępnia Najemcy w ramach ceny pomieszczenie socjalne oraz sanitariaty.
6. Wykonawca, w ramach ceny za najem, ma obowiązek utrzymad pomieszczenia
w czystości i porządku.
7. Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne, w tym pomieszczenia obowiązkowo z oknem i sztuczne,
odpowiednią temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed
wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.
II. Wymagania dodatkowe:
Dogodna lokalizacja z łatwym dostępem do środków komunikacji, w odległości nie więcej niż 100 m. od
przystanku komunikacji publicznej gdy istnieje od budynku gdzie zlokalizowane są sale.
Dostęp do miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w odległości nie więcej niż
30 m. od budynku gdzie zlokalizowane są sale.
III. Wymagane dokumenty:
Wykonawca powinien przygotowad ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1.
IV. SKŁADANIE OFERT
1. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej projektu, tj. http://gdpartner.com/zdobywam-kwalifikacje-zdobywam-prace.html
2. Termin składania ofert upływa 23.04.2018 r. o godz. 10.00
3. Miejsce składania ofert:
 biuro projektu GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Piastowska 20 pok. 8,
59-220 Legnica
3. Dopuszczalna forma składania ofert:
 przesyłka pocztowa skierowana na adres biura projektu, osobiście w biurze projektu lub
drogą elektroniczną na adres: biurolegnica@gd-partner.com z dopiskiem „Zdobywam
kwalifikacje… - oferta cenowa za wynajem sal”.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 zmiany terminu realizacji zamówienia na 3 dni przed planowanym terminem
 wyboru Wykonawcy z dostosowanie do terminów i miejsca realizacji poradnictwa
zawodowego, zgodnie z potrzebami i ograniczeniami uczestników projektu.
V. WYBÓR OFERTY
1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – max 3 dni od zakooczenia przyjmowania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

Załączniki:
Załącznik 1 Oferta cenowa

Załącznik 1
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku na:
wynajem sal na potrzeby przeprowadzania wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa
zawodowego i pośrednictwa pracy w projekcie "Zdobywam kwalifikacje-zdobywam pracę!”
nr POWR.01.02.01-02-0169/16

CPV 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

1. Nazwa oraz adres Wykonawcy/ Wynajmującego:
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
NIP: ..................................................................... REGON: .........................................................................
Telefon: .............................................................. e-mail: ............................................................................

Adres sali/sal które wykorzystane zostaną przy realizacji zajęd w ramach projektu:
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:
Cena brutto za 1 godzinę (1 godz. = 60 minut) wynajmu sali na zajęcia indywidualne
wynosi………………………………..….. zł (słownie……………………………………………………..……………………………..)

………………………………………………….
podpis/ pieczęć Wykonawcy

