„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szczecin, 12 października 2017 r.
Zapytanie ofertowe
w trybie ROZEZNANIA RYNKU
w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin
Tel: 91 85 22 600
e-mail: innowacje@zgd.com.pl
Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Strona internetowa Zamawiającego: www.zgd.com.pl; www.innowacje.zgd.com.pl
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: e-mail: e.pilch@zgd.com.pl,
tel. 91 85 22 615
II. TRYB ZAMÓWNIENIA
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej
edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1.
Innowacje społeczne, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer:
POWR.04.01.00-00-I030/15 z dnia 22 czerwca 2016 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
2. Zamówienie obejmuje:
Wynajem sali na potrzeby doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców w ramach projektu na
obszarze III – województwa: świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i
podkarpackie.
3. Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
Usługi obejmują:

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl
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a) wynajęcie sali na spotkania z doradcą w ramach realizacji doradztwa indywidualnego dla
Grantobiorców w projekcie dla Obszaru III realizacji projektu – województwa: świętokrzyskie,
małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i podkarpackie.
b) szacuje się potrzebę wynajmu sal na ok. 10 godzin w terminach od 20 października 2017 r. do
30 kwietnia 2018 r.
c) ostateczna liczba godzin, miejsce oraz terminy wynajmu sali zostanie dostosowana do
potrzeb Zamawiającego, z tym że [prawdopodobna lokalizacja sali to miasta: Bytom, Opole,
Kraków, Zabrze.
4. Wymagania względem Wykonawców:
Wykonawca musi zapewnić:
 co najmniej 1 salę na spotkania indywidualne na terenie Obszaru III – preferowane sale w
lokalizacjach wskazanych w punkcie III. 3 a);
 budynek i sale, w których odbywać będą się spotkania nie posiadają barier architektonicznych
(dostępność dla osób z niepełnosprawnościami) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422);
 wykonawca wskaże osobę, która będzie z jego ramienia, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiającego, koordynowała realizację usługi;
Wymagania dla sali na doradztwo:
 Sala zapewni optymalne warunki prowadzenia spotkań doradcy z Innowatorem zgodnie
z wymaganiami polskiego prawa, tj. będzie spełniać odpowiednie warunki sanitarne,
bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;
 W sali znajdują się stół i krzesła umożliwiające odbycie spotkania;
 Sala zapewnia dostęp do źródeł prądu oraz sieci bezprzewodowej;
 Sala zapewnia odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowe
oświetlenie.
 Sala zapewnienia uczestnikom możliwości korzystania z toalety i łazienki (w tym dostęp dla
osoby niepełnosprawnej);
 W związku z możliwym uczestnictwem osób niepełnosprawnych budynek nie może posiadać
barier architektonicznych, w przypadku sali znajdującej się na wyższym poziomie niż parter,
budynek ma być wyposażony w windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym na
korzystanie z budynku;
 Sala będzie dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w weekendy w zależności od
preferencji uczestników w godzinach wskazanych przez Zamawiającego oraz zostanie
udostępniona na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania i dostępna w godzinach od godziny
7:00 do godziny 20:30.
5. Obszar wykonywania zadań w ramach zamówienia, o których mowa w ust. 3 obejmuje obszar III.
6. Badana jest cena ofertowa:
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a. Wynajęcia sali na godzinę zegarową.
7. Forma złożenia oferty:
W ramach zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty
cenowej wynajmu sali na potrzeby doradztwa wspierającego tworzenie Sin w ramach projektu.
(załącznik nr 1) oraz podpisania Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy i złożenia ich w terminie do 19 października
2017 r. do godz. 12:00 w jednej z następujących form:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Biuro Projektu Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: e.pilch@zgd.com.pl
8. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi
(w szczególności podatki, koszty eksploatacyjne itp.)
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryteriami wyboru
będą:


Cena



Dogodność komunikacyjna



Dostępność- elastyczność terminów

10. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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