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Poznań, 2018-01-25. 

Rozeznanie rynku nr RR.PB.SALA.1/2018 

Rozeznanie rynku ogłasza: 

Systema Sp. z o. o., ul. Partyzantów 54F, 33-340 Stary Sącz, NIP: 734-28-37-147 (dalej 
Zamawiający) 

Osoba do kontaktów roboczych: Adrian Janusz, wielkopolska@systema.pl 

Pełne dane potencjalnego Wykonawcy: 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko, telefon) 

W związku z realizacją projektu o numerze POWR.01.02.01-30-0138/15 i tytule „Wielkopolska 
Akademia Kształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu 
Państwa, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wynajmu sal, w których 
przeprowadzane będą indywidualne zajęcia dla uczestników projektu.  

 

Rozeznanie rynku dotyczy wynajmu sal na indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa pracy: 

Miejsce realizacji usługi: województwo wielkopolskie  

Maksymalna liczba godzin wynajmu sal: od 20 do 300 godzin zegarowych (dalej: godzin) 

Okres realizacji od 01.02.2018 roku do 31.05.2018 roku 

Sala powinna być przystosowana dla 1 uczestnika projektu i 1 trenera 

Uczestnicy rekrutowani są w przedmiotowym okresie na bieżąco, co powoduje, że równocześnie 
wsparcie może mieć więcej niż jedna osoba. W związku z tym może być wymagana więcej niż 
jedna sala w tym samym czasie. 

W związku z tym, iż sale będą użytkowane na jedną lub kilka form wsparcia tj. zajęcia z różnych 
zakresów tematycznych, rozliczenia finansowe muszą być rozdzielone na każdą formę wsparcia 
osobno i dla każdego miesiąca oddzielnie. 

Ostateczny termin realizacji usługi zależy od wyników rekrutacji. Wykonawca składając ofertę 
zapewnia, że jest gotowy wynająć salę w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia o 
zapotrzebowaniu w tym zakresie przez Zamawiającego. Zamawiający przekazuje te informacje 
na adres mailowy Wykonawcy, za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 48 godzin przed 
godziną planowanego wynajmu sali. 

Wymagania w stosunku do sal: 

1. Sale posiadają powierzchnię pomieszczenia nie mniejszą niż 6 metrów kwadratowych.  
2. W salach powinien być co najmniej: przedłużacz, stolik i krzesła dla uczestnika i trenera, 

dostęp do bezprzewodowego internetu. 
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3. Sale muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tzn. wejście do budynku 
musi posiadać podjazd, sala w której realizowana będzie usługa znajduje się na parterze 
lub budynek wyposażony jest w windę. 

4. Sale muszą mieć zaplecze sanitarne na tym samym piętrze. 
5. Sale muszą być dostępne wyłącznie dla Zamawiającego w godzinach, na które zgłosił 

zapotrzebowanie.  
6. Sale muszą być dostępne dla Zamawiającego na co najmniej 15 minut przed planowaną 

godziną realizacji usługi. 
7. W jednej sali może odbywać się usługa tylko dla jednej osoby. 
8. Sale muszą mieć dostęp do światła dziennego i światła sztucznego. 

Wymagania wobec Wykonawców: 

1. Wykonawca zapewni możliwość umieszczenia na terenie obiektu, w którym jest 
realizowana usługa, plakatu informującego o realizowanym Projekcie; stosowne 
materiały zostaną dostarczone przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu 
na podstawie prawa własności, dzierżawy, najmu lub inny równoważny oraz, że 
swobodnie dysponuje lokalem w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

3. Wykonawca oznaczy drogę prowadzącą do sal w sposób umożliwiający bezproblemowe 
dotarcie uczestników projektu, jak i organów kontrolnych. 

4. Wykonawca akceptuje fakt, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wynajem sal, w których 
zajęcia się odbyły w ustalonych terminach. 

5. Za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki 
częściowe. 

6. Podana w ofercie cena zawiera wszystkie składki, pochodne, należne podatki i opłaty 
wymagane przez przepisy prawa w tym m.in. podatek VAT oraz media(woda, prąd, itp.) 

7. Podpisaną ofertę wraz z załącznikiem nr 1 należy dostarczyć do dnia 31 stycznia 2018 r. 
(środa) do godziny 12:00 na adres biura projektu lub w formie podpisanego skanu na 
adres mailowy: wielkopolska@systema.pl (w tym przypadku decyduje data otrzymania 
maila przez Zamawiającego). 

 
Informujemy, iż niniejsze postępowanie składane jest w celu rozeznania rynku, a odpowiedź na 
nie, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 
przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 

Oferta Wykonawcy: 

Oferta: 

Stała cena brutto za wynajem sali za 
jedną godzinę zegarową 

 

…………………… zł 

słownie: 

……………………………………………………………………………    

 

……………………………………   ……………………………………………………. 

Data, Miejscowość       pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

mailto:wielkopolska@systema.pl
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Załącznik nr 1 

 

Oświadczamy, że: 
 
Nie jesteśmy powiązani z 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 osobowo lub 
kapitałowo, w szczególności poprzez:  

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

• pozostawanie 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. 

 
 

 
 

   …………………………...  ……………………………… 
    Miejscowość i data pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 
 
 
 
 


