Chodzież, dnia 25.05.2017r.
Zamawiający:
1. Fundacja na rzecz integracji zawodowej,
społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
ul. Hallera 10/26
15-814 Białystok

ZAPYTANIE CENOWE NR 2/POWR/SPP – rozeznanie rynku
W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 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 pod nazwą
„Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”, Fundacja na
rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA kierując się zasadą

bezstronności, konkurencyjności
i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania
finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal
szkoleniowych na szkolenie zawodowe.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. kod CPV -70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
2. Zamówienie obejmuje:
Przedmiot zapytania:
 Wynajem sali na szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy” na terenie Kobylca w
terminie: maj/ czerwiec 2017 r., dla grupy max. 15 osób z niepełnosprawnościami
3. Okres realizacji: maj/ czerwiec 2017 roku (od poniedziałku do piątku) w wymiarze 140
godzin lekcyjnych.
4. Szczegóły dotyczące zamówienia:
Wykonawca zapewni:
 salę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla Uczestników z
niepełnosprawnością ruchową, w budynku klasy B,
- salę o wielkości 30-50 m kw,
– liczba ławek/stolików i krzeseł powinna wynosid min. 16
 sala powinna zapewniad oświetlenie dzienne i sztuczne, odpowiednią i regulowalną
temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią,
niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, z dostępem w pobliżu do toalet
damskiej oraz męskiej, bez barier architektonicznych,
 przewiduje się zajęcia od poniedziałku do piątku godzinach 8:00-19:00
 przewiduje się zorganizowanie łącznie 140 godzin szkolenia,

- sala powinna byd wyposażona w urządzenia multimedialne (np. rzutnik) oraz flipchart lub
tablicę sucho ścieralną, laptopy/ komputery z dostępem do Internetu,
5. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie
odbywających się zajęd na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem.
6. Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty
cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 02.06.2017r., do godziny
8:00, drogą elektroniczną: samodzielni@wp.pl
7. Oferty można składad na własnym formularzu uwzględniającym następujący minimalny
zakres informacji:
 Nazwa i dane Wykonawcy
 Oferta cenowa za usługę
Urszula Bartnik

Załączniki:
- Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

.....................................................
pieczęd
Oferta cenowa dot. wynajmu sal na szkolenie zawodowe w ramach projektu

„Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”

L.p.

Wymagane informacje:

1.

Nazwa Wykonawcy:

2.

Adres pocztowy
Wykonawcy:

3.

Nr telefonu:

4.

Nr faksu:

5.

Adres e-mail:

6.

REGON:

7.

NIP:

Informacje podane przez Wykonawcę:

Oferujemy wykonanie usługi:
Wynajem sali na szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy”
Cena za 1 godzinę wynajmu brutto:
………………………………………………………………………………………………………………..
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................
Osoba wypełniająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data)

