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Gliwice, 11.07.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

na wynajem pomieszczenia w Wodzisławiu Śląskim na indywidualne spotkania doradcze  w ramach  

projektu pn. ”Z POWERem do pracy!” nr wniosku: WND-POWR.01.02.01-24-0176/18 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości  
Adres zamawiającego: ul. Zwycięstwa 36 
Kod Miejscowość:  44-100 Gliwice 
Telefon: 32 230 48 79 
Adres strony internetowej:  www.sfwp.gliwice.pl 
Adres poczty elektronicznej:                biuro@sfwp.gliwice.pl 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  rozeznanie rynku 

Koszt usługi poniżej 50 tys. PLN netto nie wymagające zastosowania procedur zasady 
konkurencyjności dotyczącej beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwolnionych                            
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do  niniejszego  rozeznania 
rynku  nie  stosuje  się Ustawy  z  dnia 29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.                      
z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Rozeznanie rynku wynika  z podrozdziału 6.5.1 „Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.” 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1)Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia służącego do realizacji spotkań doradcy 
zawodowego, coacha i pośrednika pracy  z Uczestniczkami i Uczestnikami projektu w ramach 

projektu pn. „Z POWERem do pracy!” nr wniosku: WND-POWR.01.02.01240176/18 
Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie od 
01.04.2019-31.03.2021 wśród 96 os. młodych (48K/48M) - w tym niepełnosprawnych - pozostających 
bez zatrudnienia, w szczególności os., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET) oraz os. należących do następujących grup: odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy 
pracujący, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-
prawnych, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. 
Grupę docelową stanowią wyłącznie os., które zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. W wyniku kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia 
zaplanowanego do realizacji, projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER. 
Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego. 
 

http://www.sfwp.giwice.pl/
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W wyniku działań projektowych zostaną osiągnięte następujące rezultaty: 

● Liczba os. poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (39K, 39M). 
● Efektywność zatrudnieniowa dla os. w najtrudniejszej sytuacji (osoby długotrwale bezrobotne, os.  z 
niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) - na poziomie co najmniej 39%. 
● Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych os. nienależących do ww. grup - na poziomie co 
najmniej 54%. 
● Efektywność zawodowa - na poziomie co najmniej 27%. 

Główne zadania w projekcie: 
1. Wsparcie doradcze, coaching i pośrednictwo pracy - obligatoryjne (trzecia i kolejne formy 
wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestnika projektu, 
zgodnie z opracowanym dla niego IPD). 
2. Szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych (efektem szkolenia jest 
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020). 
3. Zatrudnienie subsydiowane (zgodne ze standardem udzielania niniejszego wsparcia). 
4. Staże zawodowe (zgodne ze standardem udzielania niniejszego wsparcia). 

 

2) Wymagania jakie powinna spełniać sala: 

a) Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowego 

oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie. 

b) Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazda + przedłużacz). 

c) Odpowiednia odległość od źródeł hałasu. 

d) Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub 

przebywania osób nie biorących udziału w spotkaniach). 

e) Sala przystosowana do prowadzenia zajęć indywidualnych -  Uczestnik projektu + 

doradca/coach/pośrednik pracy. 

f) Dostępność sali na 15 minut przed i po spotkaniach w celu odpowiedniego przygotowania 

organizacyjnego prowadzącego zajęcia. 

g) Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety. 

h) Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczenia, w 

którym prowadzone będą zajęcia. 

i) Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu,  

w którym będą realizowane zajęcia. 

j) Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania sali w stanie porządku. 

k) Zamawiający uzgodni z wykonawcą terminy realizacji zajęć przed podpisaniem umowy. 

3) Wymagania dodatkowe: 

a) dostęp do Internetu. 

b) Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób 

dojeżdżających na spotkania środkami komunikacji publicznej. Dodatkowym atutem będzie 

posiadanie miejsc parkingowych, które będą mogły być udostępniane dla Uczestników  

i prowadzącego (2 miejsca parkingowe).  
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3) Miejsce wykonania zamówienia: 

Wodzisław Śląski 

 
4) Kod CPV:  

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne- kod 70220000-9 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin realizacji zamówienia przypada na okres: lipiec 2019 – grudzień 2019, 

maksymalnie 130 godzin. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadania określonego we 

wniosku o dofinansowanie projektu termin może ulec zmianie.  

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
b) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. 
c) Braku występowania podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
V. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Cena (PLN) – 100% 
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VI. TERMIN I WARUNKI ZŁOŻENIA OFERT 

Ofertę cenową  zgodnie z Załącznikiem 1 oraz  Załącznikiem 2 należy złożyć do dnia 16 lipca  2019 r. 
do godz. 12:00.  

Dopuszczalna forma składania ofert:  

przesyłka pocztowa skierowana na adres Zamawiającego lub  osobiście:  
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną na 
adres:  bozena@sfwp.gliwice.pl z dopiskiem „Oferta na wynajem pomieszczenia w Wodzisławiu 

Śląskim na indywidualne spotkania doradcze  w ramach projektu  pn. „Z POWERem do pracy!”,  

 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:  

Bożena Gabryel - tel. 501 345 095 

 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania salą wraz ze wskazaniem 

lokalizacji sali. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty 

 
 
       ……………………………………, dnia …………………………… 
                                                                                                                  miejscowość 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia w Wodzisławiu Śląskim na 

indywidualne spotkania doradcze  w ramach projektu  pn. „Z POWERem do pracy!” 

 
Imię i nazwisko/ nazwa firmy  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ....................................................................... Regon …………………………………………………………………………. 
 
numer telefonu.............................................................      e-mail ………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Oświadczam, że oferuję przeprowadzić przedmiot zamówienia za następująca cenę: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Składając ofertę  oświadczam, że: 
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, spełniam warunki w nim zapisane i nie wnoszę do jego 
zapisów żadnych zastrzeżeń. 
 

 

 
........................................................... 

( data, podpis Oferenta) 
 

 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto 

1 Najem lokalu – 1 godzina  …………………………………….. zł.  
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania salą 

wraz ze wskazaniem lokalizacji sali. 

 

OŚWIADCZENIE  

o posiadaniu prawa do dysponowania salą  

wraz ze wskazaniem lokalizacji sali. 

 

Oświadczam, że dysponujemy salą mieszczącą się w miejscowości ………………………………………………. 

przy ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………..(adres)  

Na podstawie …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § k.k.  

 

 

........................................................... 

( data, podpis Oferenta) 

 

 

 


