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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/Sale 
 

W związku z realizacją projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM” (zwanego 
dalej Projektem) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku 
pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe,  
zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: 
Najmu sal na wsparcie indywidualne 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku i ma na celu oszacowanie wartości zamówienia 
i ewentualne dokonanie wyboru wykonawcy usługi. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:  
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 
Zamówienie obejmuje:  
Usługi najmu sal na indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy realizowane w ramach 
Projektu. 
 
Okres i obszar realizacji zamówienia: 
Wsparcie będzie realizowane na terenie woj. mazowieckiego w terminie 11.2020 – 03.2021 (dokładne 
lokalizacje zostaną uszczegółowiona na podstawie przeprowadzonej rekrutacji), od poniedziałku do 
soboty, w godzinach od 8 do 20.00 - ustalonych indywidualnie z Uczestnikami Projektu. 
Termin realizacji usługi może zostać zmieniony w związku z potrzebami Uczestników i trwającą 
rekrutacją.  
Miejsca oraz harmonogramy realizacji wsparcia Zamawiający będzie podawał Wykonawcy na bieżąco, w 
trakcie realizacji usługi. Termin realizacji usługi może się wydłużyć w przypadku zmiany okresu realizacji 
projektu. 
 
Szacowana ilość godzin łącznie:  
Łączna maksymalna liczba godzin udostepnienia sal na indywidulane spotkania wynosi 896 (osiemset 
dziewięćdziesiąt sześć) godzin zegarowych. 
 
Wymagania: 

1) Sale powinny być wyposażone w meble umożliwiające komfort spotkania podczas indywidualnego 

wsparcia dla uczestników, w tym m.in. w stoły, krzesła, tablice flipchart lub tablice 

suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Sala oraz budynek, w którym się ona 

znajduje, zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie 

architektoniczne) w przypadku korzystania ze wsparcia przez takie osoby.  

2) Sale powinny zapewnić bezpieczne realizowanie wsparcia zgodne z wymogami GIS (min.: pleksa 

oddzielająca doradcę od Uczestnika, maseczki, środki dezynfekujące; dezynfekcja 

pomieszczenia po spotkaniu z każdym Uczestnikiem) 

3) Wsparcie jest indywidualne dlatego podczas spotkania w sali będzie przebywał wyłącznie 1 

uczestnik/czka projektu oraz doradca zawodowy lub pośrednik pracy. 

 
Forma złożenia oferty:  
Zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 25 
listopada 2020 r. do godziny 14:00 w jednej z następujących form:  
- w formie skanu drogą elektroniczną: biuro@ictszkolenia.pl 
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- drogą pocztową/osobiście na adres: ul. Pańska 98 lok.26, 00-837 Warszawa (liczy się data wpływu 
oferty do biura) 
 
Minimalny zakres oferty: 
Preferowane jest złożenie oferty na załączonym formularzu. 
Oferty można składać również na własnym formularzu uwzględniającym następujący minimalny zakres 
informacji:  

• Nazwa i dane Wykonawcy  

• Oferta cenowa za usługę 

• Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem 

Oferenta.  

• Obszar realizacji wsparcia 

o Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi.  

o Ofertę można złożyć dla jednego z powiatów, kilku powiatów lub całego obszaru realizacji 

projektu (tj. dla całego województwa mazowieckiego).  

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 531 074 935, bądź na adres mailowy: 
biuro@ictszkolenia.pl 
 
Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy zawartej z 
wybranym Wykonawcą.  
 
Wyjaśnienie: 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ma na 
celu oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dokonanie wyboru podwykonawcy usługi.  
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych.  
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 
………………………………………………………. 

(miejsce i data) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć firmowa oferenta z pełnymi danymi 

Do: 
ICT Artur Olesiński 
ul. Bieniewicka 53 

05-870 Błonie 
 

W odpowiedzi na SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/Sale 
na wykonanie usługi Najmu sal na wsparcie indywidualne na potrzeby projektu „Zaprojektuj swoją 
przyszłość zawodową z POWEREM” składam następującą ofertę cenową: 
 

Lp. 

 
Rodzaj 

wsparcia 

 
Cena jednostkowa netto 
za 1 godzinę najmu (w 

tym cena słownie) 

 
Cena jednostkowa 

brutto* za 1 godzinę 
najmu (w tym cena 

słownie) 

 
Łączna 
Liczba 
godzin 
najmu 

 
Łączna cena brutto godzin 

najmu (w tym cena słownie) 

1 
Usługa 

najmu sali 
    

 
Obszar/y w których mamy możliwość najmu sal** 

□ - białobrzeski □ - nowodworski □ - sochaczewski 

□ - ciechanowski □ - ostrołęcki □ - sokołowski 

□ - garwoliński □ - otwocki □ - szydłowiecki 

□ - gostyniński □ - piaseczyński □ - warszawski zachodni 

□ - grodziski □ - płocki □ - węgrowski 

□ - grójecki □ - płoński □ - wołomiński 

□ - kozienicki □ - pruszkowski □ - wyszkowski 
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□ - legionowski □ - przasnyski □ - zwoleński 

□ - lipski □ - przysuski □ - żuromiński 

□ - łosicki □ - pułtuski □ - żyrardowski 

□ - makowski □ - radomski □ – całe województwo 

mazowieckie 

□ - miński □ - siedlecki 
 

□ - mławski □ - sierpecki 

 
 
 

       ………………………………………………… 
        (podpis Oferenta) 

 
** Ofertę można złożyć dla jednego z powiatów, kilku powiatów lub całego obszaru realizacji projektu (tj. dla całego województwa 

mazowieckiego).  
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Załącznik nr 2 

……………………………………………………………………. 

(miejsce i data) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć firmowa oferenta z pełnymi danymi 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż …………………………………….…… nie jest powiązana/y kapitałowo lub osobowo  

z Zamawiającym, tj. ICT Artur Olesiński (ul. Bieniewicka 53, 05-870 Błonie )  

w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 
 
 

……………………………………………………………  
          (podpis Oferenta) 

 


