Wałbrzych, dnia 26.03.2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/RPO/9.1.1/SNWR
W związku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągnięcie ręki ” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach
Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy
horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 zaprasza do złożenia oferty na:
1. Wynajem sal doradczych dla potrzeb świadczenia indywidualnego doradztwa
psychologicznego, prawnego oraz prowadzenia rozmów rekrutacyjnych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Siedziba:
Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1 C
48-304 Wałbrzych
Tel/fax 0748480100
NIP: 8862777392
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TRYB
UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Strona internetowa Forum Aktywności Lokalnej:
www.forumwalbrzyskie.hb.pl
Rozeznanie cenowe prowadzone jest w oparciu o zasady określone w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Postępowanie nie jest prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ma charakter rozeznania cenowego, a Zleceniodawca nie gwarantuje
potencjalnym oferentom zawarcia umowy, niemniej możliwe jest zawarcie umowy z
oferentem, który zaproponuje w ramach niniejszego rozeznania cenowego
najkorzystniejszą cenę .

III. OKREŚLENIE
ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

ORAZ

WIELKOŚCI

Przedmiotem rozeznania cenowego jest cena za wynajem pomieszczenia do prowadzenia
indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, zawodowego w ramach realizacji projektu
pt. „Szansa na wyciągnięcie ręki”, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż lokal stanowiący przedmiot zamówienia na dzień złożenia
przez Oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winien być całkowicie przygotowany do wynajmu,
tj. nie wymaga adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia w celu
doprowadzenia go do stanu używalności.
A. LOKALIZACJA
Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym
miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu.
Lokalizacja: Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Lubań, Głogów, Kłodzko, Dzierżoniów,
Ząbkowice Śląskie (województwo dolnośląskie).
B. DOSTĘPNOŚĆ POMIESZCZENIA
Planowany okres najmu pomieszczeń w wybranych terminach i godzinach:
- 04. 2020 – 04.2022,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
C. WARUNKI LOKALOWE
Pomieszczenie powinno spełniać warunki lokalowe:













minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym wyposażone w minimum 2 biurka i
4 krzesła;
dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do Internetu;
dostęp do toalety;
zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza (w tym pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni));
zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
w
przypadku
zrekrutowania
do
projektu
osób
z
niepełnosprawnościami
(z niepełnosprawnością ruchową) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca ma
obowiązek zapewnienia dostępu do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami,
możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu i/lub specjalistycznego sprzętu, itp.;
dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do
niedzieli od godziny 7.30 do godziny 21.30 lub w innych godzinach/dniach według
możliwości i potrzeb uczestników/ uczestniczek projektu;
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania czystości w wynajmowanych
pomieszczeniach, przez cały okres realizacji projektu.
Wykonawca zobowiązuje się dezynfekować wynajmowane pomieszczenia oraz zapewni w
pomieszczeniu środki dezynfekujące

D. PRZEZNACZENIE LOKALU
Lokal przeznaczony będzie do realizacji indywidualnego poradnictwa
dla uczestników projektu „Szansa na wyciągnięcie ręki ”

F. FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy składać na załączonym formularzu stanowiącym
załącznik numer 1 do niniejszego
G. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 03.04.2020 r. do godziny 10.00
w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych w
godzinach od 8.00 do 10.00.
H. Osoba udzielająca informacji i odpowiedzialna za przeprowadzenie rozeznania cenowego:
Arkadiusz Czocher. Telefon: 748480100

Załącznik nr 1
DANE OFERENTA:
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………...
Adres Wykonawcy: ………………………….………………………………………………………………..
Telefon: ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………
OFERTA- CZĘŚĆ I

Najem pomieszczenia do prowadzenia indywidualnego poradnictwa dla uczestników projektu
Szansa na wyciągnięcie ręki
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego
przeznaczonego do prowadzenia indywidualnego poradnictwa dla uczestników projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:

Lp.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Cena netto za
1 godzinę
zegarową

Podatek VAT

Cena brutto
za 1 godzinę
zegarową

Koszt wynajęcia pomieszczenia do prowadzenia
indywidualnego poradnictwa dla uczestników
projektu
Słownie:

Warunki zamówienia :
1. powierzchnia pomieszczenia do wynajęcia:…………………………………………………………….
2.

informacje o infrastrukturze budynku………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………....

3. adres lokalu……………………………………………………………………………………………..
4.

lokal wymaga remontu/adaptacji/dod. nakładów finansowych:

❑TAK ❑NIE

5.

lokal posiada dostęp do wskazanych w zapytaniu ofertowym mediów ❑TAK

❑NIE

6. lokal spełnia warunki lokalowe określone w Zapytaniu Ofertowym

pieczęć i podpis Oferenta

❑TAK ❑NIE

