
 

 

Warszawa, dnia 17.01.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/ZK 

W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na USŁUGĘ WYNAJĘCIA SAL SZKOLENIOWYCH w RADOMIU, w ramach 

projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 

18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15). Projekt jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-

TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA. 

Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje usługi w ramach kodu CPV: 

70220000-9 (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkania) 1 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Polski HR A- Trybut Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-156), przy ul. Kurniki 4 wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia  

w Krakowie, pod numerem KRS: 0000418337, REGON: 122552446, NIP: 676-24-55-357. 

Biuro projektu: 

Adres: ul. Chmielna 132/134, piętro V, 00-805 Warszawa 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 

„Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

z dnia 19 września 2016 r”., na potrzeby realizacji projektu “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 

01.02.01.-14-0123/15). 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcie sal szkoleniowych w Radomiu, w których realizowane będą 

szkolenia zawodowe dla osób ze stopniem niepełnosprawności.   
 

Sala szkoleniowa powinna spełniać następujące kryteria: 
 

A. LOKALIZACYJNE: 

1. sala, w której odbywać się będą zajęcia, musi znajdować w miejscowości: RADOM. W miejscu położonym 

przy szlakach komunikacyjnych, w bliskości poniżej 500 m. od przystanków ogólnodostępnej komunikacji 

miejskiej (tramwaje, autobusy). 

                                                   
1 Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008  
z dnia 28.11.2007 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 



 

 

 

B. TECHNICZNE: 

1. sala szkoleniowa musi spełniać warunki zgodne z zasadami BHP; 
2. miejsce szkoleniowe powinno zapewnić swobodną oraz niezakłóconą naukę dla 8 osób (minimum 2m2 

na osobę) oraz 1 trenera; 

3. budynek w którym znajduje się sala szkoleniowa musi być dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo. W przypadku sal zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach - 
niezbędna jest winda, umożliwiająca dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
(szerokość drzwi windy - 90 cm); 

4. drzwi w obiekcie, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich swobodny dojazd/przejazd/przejście, bez progów, schodów, wykładziny 

utrudniającej poruszanie się;  

5. odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego 

swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali w miarę potrzeb; 

6. łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz);  

7. dostęp do  Internetu; 

8. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania 

osób niebiorących udziału w szkoleniu); 

9. umożliwienie zainstalowania w sali sprzętu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej; 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zaplecze sanitarne, które powinno być łatwo dostępne dla osób 

szkolących się i dostosowane do osób niepełnosprawnych.  

11. sale powinny być wyposażone w klimatyzację z możliwością regulacji temperatury. 

 

C. WYPOSAŻENIE SALI: 

1. 8 stanowisk komputerowych: biurko + krzesła + sprzęt komputerowy; 

2. flipchart lub tablicę łatwo ścieralna, markery,  sprzęt multimedialny w tym: laptop/notebook, 1 rzutniki  

z pilotem oraz ekran do rzutnika lub ekran LCD z podłączeniem do komputera (zapewniające bardzo 

dobrą widoczność wyświetlanych prezentacji z dowolnego miejsca sali); 

3. w 8 komputerów typu PC lub nootbook z matrycami o przekątnej minimum 15 cali (w pełni 

wyposażonych stanowisk) przystosowanych do obsługi przez osoby niepełnosprawne, umożliwiających 

sprawne i efektywne przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem; 

4. szkolenia będą odbywały się na komputerach  z zainstalowanym licencjonowanym Pakietem biurowym 

MS Office  Pro, wersja  2010, 2013 lub 2016, oraz dostęp do szerokopasmowej sieci Internet; 

5. oprogramowanie kompatybilne z systemami operacyjnymi: Windows 7, 8, 8.1. 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. W wynajętych salach planuje się realizację szkoleń zawodowych trwających po 150 godzin,  

2. Szkolenia w wynajmowanych salach będą realizowane w okresie: 01 luty 2017 – II kw 2017. Szczegółowy 

harmonogram wynajmu sal zostanie przygotowany przez Zamawiającego po konsultacjach z Wykonawcą 

po wyborze oferty.  

3. Zamawiający zastrzega, że ilość godzin oraz okres wynajmu sal może ulec zmianie w wyniku okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego; 

4. Sala dostępna będzie w godzinach: od 9.00 do 17.00 – przez 8 godzin dziennie 

5. Czas trwania jednego szkolenia: 150 godzin, 19 dni  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do oznaczenia sal, w których będą realizowane zajęcia zgodnie  



 

 

wytycznymi Zamawiającego;  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 

 

 

V. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 

 Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące kryteria: 
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 

nakładają taki obowiązek;  
Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca składa oświadczenie spełnienia tego warunku, 
pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 
 

2. Wykonawca dysponuje salą szkoleniową spełniająca wszystkie kryteria opisane w pkt. III 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca składa oświadczenie spełnienia tego warunku, 
pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 
 

3. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

� 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. 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca składa oświadczenie spełnienia tego warunku, 

pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Po spełnieniu powyższych wymagań Wybór Wykonawcy nastąpi na podstawie kryterium cenowego. 

VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT: 

1. Wybór ofert nastąpi w trybie określonym w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 r. 

2. Do postępowania dopuszczone zostaną wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne 

wymienione w pkt. V. 

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT: 

A. Cena – 100% to całkowita cena netto za  godzinę wynajmu sali. 
 

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:  
 

Liczba punktów danej oferty = (cena najniższej oferty / cena w ofercie badanej) * 100  
 

Maksymalną ocenę – 100 pkt w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną  

Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru. 
 



 

 

4. Zlecenie otrzyma Oferent, który otrzymał największą ilość punktów.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed wyborem najkorzystniejszej oferty do przeprowadzenia wizji 

lokalnej oferowanej sali szkoleniowej. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez Wykonawcę 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone  

w projekcie środki okażą się niewystarczające. 

 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY DO ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

1. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 25.01.2017  

2. Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.  

3. Odpowiedź na zapytanie ofertowe można: 

� złożyć osobiście w biurze projektu Polski HR A-Trybut Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 132/134, piętro 

V, 00-805 Warszawa. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.00 

� przesłać pocztą/kurierem na adres: Polski HR A-Trybut Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 132/134, piętro 

V, 00-805 Warszawa, liczy się data wpłynięcia oferty do biura Zamawiającego. 

� Przesłać skan podpisanych dokumentów na adres e-mailowy: adrianna.skupien@polskihr.pl 

4. Kompletna oferta powinna składać się z: 

� Wypełnionego i podpisanego wzoru oferty cenowej – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

� Wypełnionych i podpisanych oświadczeń - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

5. Okres związania ofertą: 30 dni 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

7. Rozstrzygnięcie zapadanie w dniu: 26.01.2017 r. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Oferent, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie powiadomiony 

mailowo o wynikach postępowania oraz zostanie zaproszony do podpisania Umowy. 

10. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Koordynator Projektu: Adrianna Skupień,  

e-mail: adrianna.skupien@polskihr.pl, tel. 48 698 610 270. 
 

 

VIII. INFORMACJA W SPRAWIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ: 
 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa dotycząca wynajmu sali szkoleniowej.  

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a. Terminu realizacji umowy;  

b. Harmonogramu realizacji umowy;  

c. Ostatecznej liczby dni wynajmu sal szkoleniowych 

d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony 

jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać 

opóźnieniom);  

e. Liczby osób w grupie; 

f. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego 

postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 



 

 

publicznego. Zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego 

obejmując usługi wynajęcia Sali szkoleniowej; 

g. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia planowanej wartości zamówienia o 50% bez 

ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub konieczności zmiany kosztów jednostkowych. 

 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian  

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 

zmiany załączników do umowy. 

 
 

4. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy: 

A. Przewidujące karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku 

nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez 

zachowania należytej staranności. 

B. Zastrzegające  Zamawiającemu  możliwość  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

C. Zastrzegające  Zzamawiającemu możliwość dochodzenia  od  Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

 

 

Z poważaniem 

 
Adrianna Skupień 

Koordynator Projektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 1 do Zapytania Ofertowego WZÓR OFERTY CENOWEJ 

………………………………………. 

Data, miejscowość 

Zamawiający: 

POLSKI HR A-TRYBUT Spółka Akcyjna 

Ul. Kurniki 4 

31-156 Kraków 

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/ZK  

dot. WYNAJĘCIA SAL SZKOLENIOWYCH w ramach projektu: 

“Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż.  

z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15) 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

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

Dane osoby kontaktowej: 

imię i nazwisko  

adres  

telefon  

e-mail  

 

 

1. CENA NETTO ZA 1 GODZINĘ WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ: ……………………………………………………………; 

 

2. ADRES SALI SZKOLENIOWEJ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Posiadam/nie posiadam* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają taki 

obowiązek. 

2. Dysponuje/ nie dysponuj* salą szkoleniową spełniającą wszystkie kryteria opisane w pkt. III zapytania ofertowego nr 

06/ZK. 

3. Jestem/nie jestem* powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. POLSKI HR A-TRYBUT Spółka Akcyjna. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

� 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. 

 

 

……………..…………………………… 
Podpis osoby upoważnionej  ze strony Wykonawcy  

 

 

*Niewłaściwe należy skreślić 


