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ZAPYTANIE DOT. OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM SAL 

NA SZKOLENIA I DORADZTWO 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Projekt pt.: „Kierunek samozatrudnienie”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0161/16 współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego WIEDZA z siedzibą 00-871 Warszawa, ul. Żelazna 67/18, NIP 7010024514 REGON 

140561460 wraz z Partnerem Stowarzyszenie Rozwoju Innowacje z siedzibą 02-819 Warszawa, ul. Puławska 

270/27,NIP: 9512356667 REGON 142644517, na podstawie Umowy nr 35/ RPLU.09.03.00-06-0161/16 

zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacje  

Adres siedziby: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 270/27 

NIP: 9512356667 REGON 142644517 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacje jako Partner w projekcie „Kierunek samozatrudnienie” w związku 

z zamiarem przeprowadzenia postępowania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i sal na doradztwo 

indywidualne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia. 

 

Wymagania dotyczące do sal na szkolenia: 

 sale szkoleniowe są zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego w mieście Chełm, 

 dostępność sali w terminie od 01 maja 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. od poniedziałku do niedzieli 

od 8.00 do 20.00. Zajęcia mogą być prowadzone w dni robocze i/lub weekendy w godzinach porannych 

i popołudniowych, zależnie od możliwości i potrzeb zgłoszonych przez uczestników projektu, 

 łączna liczba godzin wynajmu sal wynosi: 192 godziny lekcyjne, 

 sala wielkością dostosowana do potrzeb min. 20 osobowych grup, w tym osób niepełnosprawnych, 

 sala i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych, 

 minimalne wyposażenie sali: krzesła, stoliki, tablica flipchart, papier, mazaki, projektor multimedialny, 

laptop dla prowadzącego, stół na serwis kawowy, kosz na śmieci, przedłużacz. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania minimum 2 salami, ponieważ Zamawiający dopuszcza 

możliwość realizacji zajęć dla 2 grup równolegle. 

 

Wymagania dotyczące sal na doradztwo indywidualne: 

 sale na doradztwo indywidualne są zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego w mieście 

Chełm 

 dostępność sali w terminie od 01 maja 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. od poniedziałku do niedzieli od 

8.00 do 20.00. Doradztwo może być prowadzone w dni robocze i/lub weekendy w godzinach 

porannych i popołudniowych, zależnie od możliwości i potrzeb zgłoszonych przez uczestników 

projektu, 

 łączna liczba godzin wynajmu doradztwa wynosi: 960 godzin zegarowych (średnio 1 os/8h), 

 sala wielkością dostosowana do potrzeb indywidualnego doradztwa, w tym z udziałem osób 

niepełnosprawnych, 

 sala i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych, 

 minimalne wyposażenie sali: komputery dla doradcy i beneficjenta z podłączeniem do sieci Internet 

krzesła, stoliki, tablica flipchart, papier, mazaki, kosz na śmieci, przedłużacz. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania minimum 3 salami, ponieważ Zamawiający dopuszcza 

możliwość realizacji doradztwa dla 3 osób równolegle. 

 

W szacunkowej wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wynajmem sal i podać cenę netto. 
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Prosimy o przesłanie wyceny na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie 

do 14.04.2017 r. do godziny 15.00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: dotacje@wiedza.org.pl (skan 

formularz podpisanego przez osobę upoważnioną) lub w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem 

poczty, kuriera na adres Biura projektu: 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 7. W sprawach związanych z 

zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Joanna Bielecka - nr tel.: 

502 589 929, e-mail: dotacje@wiedza.org.pl 

 

 

 

 

Joanna Bielecka 

………………………………….

.       Podpis Zamawiającego 
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FORMULARZ OFERTY 

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM SAL  

NA SZKOLENIA I DORADZTWO 

 

Projekt pt.: „Kierunek samozatrudnienie”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0161/16 współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego WIEDZA z siedzibą 00-871 Warszawa, ul. Żelazna 67/18, NIP 7010024514 REGON 

140561460 wraz z Partnerem Stowarzyszenie Rozwoju Innowacje z siedzibą 02-819 Warszawa, ul. Puławska 

270/27,NIP: 9512356667 REGON 142644517, na podstawie Umowy nr 35/ RPLU.09.03.00-06-0161/16 

zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

 

NAZWA WYKONAWCY 
 

ADRES WYKONAWCY 
 

NIP 
 

REGON 
 

 

Szacunkowa kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 
 

RODZAJ USŁUGI 

CENA JEDNOSTKOWA 

NETTO ZA JEDNĄ GODZINĘ 

LEKCYJNĄ 

CENA OGÓŁEM NETTO ZA 

192 GODZINY LEKCYJNE 

WYNAJEM 1 SALI NA 

SZKOLENIE 

 

KWOTA………………………….. 

 

 

SŁOWNIE………………………… 

…………………………………….. 

 

KWOTA………………………….. 

 

 

SŁOWNIE………………………… 

………………………………........ 

 

 

RODZAJ USŁUGI 

CENA JEDNOSTKOWA 

NETTO ZA JEDNĄ GODZINĘ 

ZEGAROWĄ 

CENA OGÓŁEM NETTO ZA 

960 GODZIN ZEGAROWYCH 

WYNAJEM 1 SALI NA 

DORADZTWO 

 

KWOTA………………………….. 

 

 

SŁOWNIE………………………… 

…………………………………….. 

 

KWOTA………………………….. 

 

 

SŁOWNIE………………………… 

………………………………........ 

 

 

 

 

 

 

……….…………….……..     ………………………………………………………… 
Miejscowość, data       Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
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