ROZEZNANIE RYNKU
na wynajem sal z dnia 04.03.2019 r.
CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS DOROTA WASIŁEK-WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA
CYWILNA 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.
1. ZAPYTUJĄCY

Zamawiający/ zapytujący:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS DOROTA WASIŁEK-WOJCIECHOWSKA,
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA
mikroprzedsiębiorstwo
321465510
8542404979

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji
E-mail
Tel.
Godziny pracy
Osoba do kontaktu (przedstawiciel
Zamawiającego)

Brodnicka 10, 71-044 Szczecin
biuro@szkolyomnibus.pl
662-380-915
9.00-17.00
Dorota Wasiłek – Wojciechowska
Tel. 662-380-915

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)

L.p.

Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu
RPZP.08.06.00-32-K068/18 – pn. Kwalifikacje drogą do sukcesu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

2.

/Zwięzłe
określenie Przedmiotem zapytania jest wynajem sal lekcyjnych /
przedmiotu zamówienia/ wykładowych w Choszcznie wraz z meblami i wyposażeniem w
okresie od 22.03.2019 do 31.12.2020.
Celem najmu sal jest przeprowadzenie w nich Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych:
•
•

520 h dydaktycznych dla Kwalifikacyjnego Kursu
Zawodowego RL.03 Rolnik – ilość osób uczestniczących w
kursie – 11 os. ;
856 h dydaktycznych dla Kwalifikacyjnego Kursu
zawodowego AU36. Prowadzenie rachunkowości + AU65
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych;

Dodatkowo, w salach odbędą się egzaminy końcowe max. 3 h
zegarowe na każdy egzamin.

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)
3.1

3.2

Wykonawca 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.
Wymagania od wykonawcy
Posiada odpowiednia infrastrukturę do realizacji niniejszego zamówienia.

3.3

W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:
a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zapytującemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie
wobec Zapytującego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosił odpowiedzialności;
b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się
od podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty;
c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

3.4

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Do
czasu podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy.

3.5

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 Zapytującego 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.

3.6

Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie
niniejszego zapytania 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.

3.7

Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie
oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 1.

3.8

Zapytujący 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 Zapytujący dokona oceny ważnych ofert
na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium
1. Cena

Waga
100 %

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena to Łączna cena za jedna godzinę usługi – wynagrodzenie Oferenta
obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania,
w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym
w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie
podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego
wyraźnie postanowi Zapytujący w treści niniejszego zapytania lub w
trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
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.

5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zapytującego drogą
elektroniczną na adres e-mail Zapytującego bądź złożyć osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia
08.03.2019 r. do godziny 12.00. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 08.04.2019.
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku
prosimy kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.
Zapytujący 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.
Zapytujący 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.

Załączniki:
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1

Załącznik 1.
WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA (ważna do dnia 08.04.2019.).
Dotyczy: ROZEZNANIE RYNKU na wynajem sal z dnia 04.03.2019 r.
……………………………..
Miejscowość, data
I.

DANE OFERNETA

Nazwa/Imię i nazwisko
Adres
Tel./Fax
E-Mail
Nr NIP
Nr REGON

II.

OFERTA

Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 04.03.2019. mogę
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę:

Przedmiot zamówienia

Cena
netto
godzinę

VAT
stawka
%

Cena brutto
za godzinę

Wynajem sali lekcyjnej / dydaktycznej

III.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią rozeznania rynku,
2. Oświadczam, iż moje spełnia, wymagania określone w pkt. 3 to jest wymagania wobec
wykonawców (oferentów) niniejszego rozeznania.
………………………………….
podpis

