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ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH ŚWIADCZONEJ PODCZAS REALIZACJI 
SZKOLEŃ 

Z DNIA 09.04.2018 
 
Project Hub sp. z o.o.  zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku. 
 
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 

Zapytujący: 

Nazwa Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialności 

Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

Numer REGON 301243652 

Numer NIP 7811844327 

Dane teleadresowe Zapytującego: 

Adres do korespondencji 60-587 Poznań ul. Cienista 3 

E-mail info@projecthub.pl  

Tel. 618 402 366 

Godziny pracy 8:00-15:00 

Osoba do kontaktu (przedstawiciel 
Zapytującego) 

Edyta Kosakowska  

 
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)   

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu 
realizacji projektu „Per aspera ad astra – program aktywnej 
integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwięzłe określenie 
przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa dotycząca wynajmu 
pomieszczeń podczas realizacji zajęć organizowanych przez PROJECT 
HUB sp. Z oo w ramach projektu pn. „Per aspera ad astra – program 
aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
okresie od kwietnia 2018 do sierpnia 2019. 
 
Zamawiający zastrzega, iż świadczone wsparcie będzie miało 
charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadało na 
sprecyzowane potrzeby uczestników/uczestniczek projektu oraz ich 
możliwości.  
 
Zamówienie poniżej 50tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze 
rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy prawo Zamówień 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potencjał techniczny – 
wymagania dotyczące sal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego POWER 2014-2020 
 
KOD CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości 
innych niż mieszkalne 
 
Usługa realizowana będzie na terenie woj. podlaskiego – na terenie 
powiatu grajewskiego. 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia udostępniony był 
mu w okresie od 20 kwietnia 2018 do 31.08.2019 (włącznie) zgodnie 
z harmonogramem na każdy miesiąc przedstawianym przez 
Zamawiającego minimum z 4-o dniowym wyprzedzeniem. 
 
Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwa zadania: 

1) Zadanie 1 usługa wynajmu sali szkoleniowej 
2) Zadanie 2 usługa wynajmu pracowni komputerowej  

 
Sala w ramach Zadania 1 i Zadania 2 zostaną wykorzystane na 
grupowe treningi z zakresu Percepcji społecznej, podejmowania ról, 
interpersonalny, autoprezentacji, poradnictwo prawne i 
obywatelskie Uczenia się, Inicjatywności i przedsiębiorczości, 
kompetencji informatycznych). 
 
Sale będą wykorzystywane w terminie od 20.04.2018r. do 
31.08.2019r. zgodnie z następującym schematem: 

1) sala szkoleniowa w ramach Zadania 1 w łącznym wymiarze 
504 godzin podzielonych na:   

a. grupowe treningi: 16 grup do 10 osób – łącznie 240 
godzin; 

b. szkolenia z kompetencji kluczowych 12 grup do 14 
osób łącznie192 godziny;  

c. grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie 12 
grup do 10 osób – łącznie 72 godziny) 

2) pracowania komputerowa w ramach Zadania 2 w łącznym 
wymiarze 96 godzin   
Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzinowa w trakcie trwania 
umowy jest ilością szacunkową.  
Jeśli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin 
wynajmu sal będzie mniejsza niż podana w zapytaniu o rozeznaniu 
rynku, Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje tylko koszty 
faktycznie zrealizowanych godzin szkolenia w trakcie realizowanego 
zamówienia. 
 
 
Wymagania dotyczące Zadania 1 Sale szkoleniowe: 
– wyposażone w rzutnik multimedialny, ekran projektowy lub w 
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3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW) 
 

3.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 

doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia wykonanie zadania.  

Zamawiający informuje, iż Oferent powinien dysponować pomieszczeniami. W wynajętych salach 

podczas przerw będzie świadczona usługa cateringu realizowana przez firmę zewnętrzną (jej staraniem 

i na jej koszt). Oferent składając ofertę nie wnosi sprzeciwu w tym zakresie i umożliwi wybranej przez 

Zamawiającego firmie zewnętrznej realizację usługi cateringu. 

Oferent może złożyć ofertę na minimum jedno całe zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

na części poszczególnych Zadań. 

tablicę interaktywną; 
- przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 12 osób 
jednorazowo 
- Sale, zarówno dostęp do nich jak i całe zaplecze (w tym toalety) 
musza być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;  
- sale wyposażone muszą być w krzesła, stoły umożliwiające 
swobodne ich przestawianie; 
- Wykonawca zapewni obsługę techniczną Sali podczas całego 
spotkania; 
- w miejscu prowadzenia spotkań musi być możliwość organizacji 
usługi cateringu, ustawienia bufetu kawowego oraz miejsce do 
spożycia obiadu. 
 
Wymagania dotyczące Zadania 2. Pracowania komputerowa: 
– sala ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci 
Internet; 
- sale, zarówno dostęp do nich jak i całe zaplecze (w tym toalety) 
muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością; 
- wyposażenie w rzutnik, ekran projekcyjny lub tablicę interaktywną, 
stół dla trenera wraz z miejscem do siedzenia, laptopy/komputery 
stacjonarne dla uczestników projektu – do 14 stanowisk 
- wyposażone w krzesła, stoły umożliwiające swobodne ich 
przestawianie; 
- Wykonawca zapewni obsługę techniczną Sali podczas całego 
spotkania; 
- Wykonawca zapewni bezpłatny i bezproblemowy dostęp do 
internetu; 
- w miejscach prowadzonych szkoleń musi być możliwość organizacji 
usługi cateringu, ustawienia bufetu kawowego, miejsce do spożycia 
obiadu. 
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3.2 W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:  

 1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec 

Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 

odpowiedzialności 

2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania 

umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

3. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do 

wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z 

warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

mogącej budzić poważne wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia 

3.3 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 

przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 

utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 

dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na 

prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią 

rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i 

finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.4 Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie 

niniejszego rozeznania oraz realizacji umowy. W przypadku, gdy przekazywane dane lub informacje 

będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć 

charakter i zakres tych danych i informacji.    

3.5 Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia 

stanowiącego element Załącznika nr 1.  

3.6  Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane 

w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.  

 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na 

podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 100 % 1. Cena to całkowita cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną w podziale na 
Zadania: 
- Zadanie 1 - sala szkoleniowa 
- Zadanie 2 - pracownia komputerowa 

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / 
cena oferowana x 100 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium 
wynosi 100 punktów. 

4. Każda z zadań jest (szkoleniowa, komputerowa) oceniane odrębnie.  
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5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
 
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 
na adres e-mail Zapytującego, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 13.04.2018. 
Wyceny powinny być ważne, co najmniej do dnia 31.08.2019r. 
 
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości, co do treści Rozeznanie rynku prosimy 
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  
 
Project Hub sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania 
nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia. 
 
Project Hub sp. z o.o. zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku 
nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania przedstawienia 
dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące 
przedmiotowych usług. 
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Załączniki: 

Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 

Załącznik 1. 

WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA (ważna do dnia 31.08.2019r.). 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

I. DANE OFERNETA 
 

Nazwa/Imię i nazwisko  

 

Adres  

 

Tel./Fax  

 

E-Mail  

 

Nr KRS (ew. Nr CEIDG) 

(jeśli dotyczy) 

 

 

Nr REGON 

(jeśli dotyczy) 
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II. OFERTA  
 

Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 09.04.2018r. mogę wykonać 

(dostarczyć) za następującą cenę: 

 

Numer 

Zadania  
Nazwa Zadania  Liczba grup 

Liczba 

godzin 

łącznie   

Cena brutto za wynajem  

1. Sala szkoleniowa 40 

 

504  

2. Pracowania komputerowa 6 96  
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