Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3
33-100 Tarnów

Tarnów, 20.08.2018

Zapytanie ofertowe
PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU – wynajem sali
W ramach projektu „Nowy Pracownik Białej Gospodarki” nr projektu RPMP.08.02.00-12-0141/18 przewiduje się
zrealizowanie w województwie małopolskim projektu aktywizacji zawodowej w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2019 r.
Zastrzega się możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy sali na przeprowadzenie wskazanego zadania
I.

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

1. Wynajem sali na spotkanie indywidualne w wymiarze 360 h
WYMOGI DOTYCZĄCE SALI:
Warunki jakie powinny spełniać sale:
a) powierzchnia sali nie mniejsza niż 6m2
b) sala autonomiczna (nie dzielona z dużą salą, nieprzechodnia),
c) sala mieszcząca się na terenie miasta Tarnów, w województwie małopolskim,
d) sala dostępne w dni robocze i weekendy od 08:00 do 22:00,
e) sala gwarantująca optymalne warunki prowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy, czyli
pomieszczenia z zapewnionym zapleczem zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełnia odpowiednie
warunki sanitarne (dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali dostosowanych również
dla osób niepełnosprawnych), bezpieczeństwa (BHP, ppoż.), akustyczne i jakościowe,
f) sala z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera,
g) sala z dostępem do Internetu,
h) sala posiadająca otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń;
i) sala z zapewnionym oświetlaniem światłem dziennym oraz całodobowym oświetleniem, umożliwiającym
swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie i pisanie, a także odpowiednią temperaturę w zależności od pory
roku,
j) sala dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. bez barier architektonicznych i
komunikacyjnych, odpowiednio oznakowane,
k) sala wyposażona w minimum jedno stanowisko dydaktyczne do zajęć indywidualnych – minimum jeden
stolik i dwa krzesła w ustawieniu twarzą w twarz,
l) dostępność sali min. na 15 minut przed i po zakończeniu spotkań.
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WYMOGI DOTYCZĄCE SALI:
Warunki jakie powinny spełniać sale:
a) powierzchnia sali nie mniejsza niż 25m2
b) sala autonomiczna (nie dzielona z inną salą, nieprzechodnia),
c) sala mieszcząca się na terenie miasta Tarnów, w województwie małopolskim,
d) sala dostępne w dni robocze i weekendy od 08:00 do 22:00,
e) sala gwarantująca optymalne warunki prowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy, czyli
pomieszczenia z zapewnionym zapleczem zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełnia odpowiednie
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2. Wynajem sali na zajęcia grupowe – 6 grup x 4 dni x 6 h = 144 h

warunki sanitarne (dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali dostosowanych również
dla osób niepełnosprawnych), bezpieczeństwa (BHP, ppoż.), akustyczne i jakościowe,
f) sala z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera,
g) sala z dostępem do Internetu,
h) sala posiadająca otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń;
i) sala z zapewnionym oświetlaniem światłem dziennym oraz całodobowym oświetleniem, umożliwiającym
swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie i pisanie, a także odpowiednią temperaturę w zależności od pory
roku,
j) sala dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. bez barier architektonicznych i
komunikacyjnych, odpowiednio oznakowane,
k) sala wyposażona w rzutnik multimedialny, dostęp do internetu, stoliki i krzesła dla 15 osób
l) dostępność sali min. na 15 minut przed i po zakończeniu spotkań.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do ostatecznego wykonania wszystkich czynności określonych w ust. 1 do
dnia 31.12.2019 roku.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania czynności objętych Umową, o czym
Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego na jego żądanie o podjętych w ramach
Umowy czynnościach.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych Uczestników Projektu oraz
innych informacji, do których będzie mieć dostęp, zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności,
zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem.
8. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym
wykonaniem usług objętych Umową, winny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.
9. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację
Umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów bądź też uniemożliwiałyby
należyte reprezentowanie interesów Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumenty związane z realizacją Umowy do końca okresu
dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający
informuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego
lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek
Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca jest informowany pisemnie oraz udostępnienia powyższej
dokumentacji wszystkim organom kontroli, w tym skarbowej, oraz innym instytucjom odpowiedzialnym
za monitorowanie wdrażania EFS na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Tomasz Janus , e-mail:
biuro@sigma.org.pl
2. Siedziba zamawiającego - ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów
3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany
jest podać cenę za 1 godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować będzie odrzucenie oferty),
należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi
dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: biuro@sigma.org.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje
data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

Strona

II.

kopercie z dopiskiem : Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „Nowy
pracownik białej gospodarki”. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł wiadomości powinien
brzmieć: Oferta w postępowaniu na realizację pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu „Nowy pracownik białej
gospodarki”
4. Oferta musi być złożona do dnia 01.09.2018 r. do godziny 9:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby h doradztwa.
III.

KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena (waga 100 %) – max. 100 pkt.
W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za realizację całego
przedmiotu zamówienia.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Informacje dodatkowe:
a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IV.

Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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V.

złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów, tj.:
przedstawi nieprawdziwe informacje;
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
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a)
b)
c)
d)

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze
oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę
w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy
negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez
Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych
ofert.
9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający
przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
/-/ Tomasz Janus

Strona

4

Podpis Zamawiającego

