Warszawa, 25.03.2011r.
Projekt „Pociąg do wiedzy” realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Regionie
Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do złożenia oferty na usługę:
Wynajem sali szkoleniowej na szkolenia w ramach projektu „Pociąg do wiedzy”
Opis szczegółowy
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie firmy, która zapewni wynajem sali
szkoleniowej dla 33 grup 10 osobowych. Usługa oznaczona we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV) kodem: 703320000-7 Usługi w zakresie nieruchomości innych niż
mieszkalne.
Szkolenia będą odbywać się w okresie od kwietnia 2011 do grudnia 2011.
Wymagania dotyczące oferty:
- dostępność sali w godzinach: 9.00 – 17.00
- przystosowana do grupy 14 osób
- posiada okna z naświetleniem naturalnym i istnieje możliwość ich zasłaniania.
- posiada oświetlenie sztuczne
- wyposażona w krzesła i stoliki,
- stoły nie są zamocowane na stałe (skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi) i
istnieje możliwość ich przestawiania
- sala wyposażona w:
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* projektor multimedialny,
* ekran,
* flipchart (ewentualnie tablica sucho ścierna),
- nie może to być sala w piwnicy lub suterenie
- spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy
- ogrzewana
- wyposażona w klimatyzacje,
- Cena o wartości nie przekraczającej kwoty/kwot przewidzianej/-ych w budżecie
projektu.
Zajęcia będą trwały 6 godz. dydaktycznych dziennie (plus 2 przerwy kawowe po 15
minut oraz jedna 45-minutowa przerwa obiadowa) 2 dni w tygodniu chyba że
harmonogram przewiduje 2 szkolenia w tygodniu.
Oferty, które nie spełnią wszystkich ww. kryteriów, zostaną odrzucone.
Okres realizacji usługi:
kwiecień 2011-grudzień 2011 zgodnie z harmonogramem szkoleń.
Na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia usługodawca będzie informowany o
liczebności grupy.
Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta
2. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
3. cenę jednostkową brutto za dzień (8 godzin) wynajmu sali szkoleniowej. Cena
ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi i
skalkulowana powinna zostać uwzględniając cenę wynajmu za dzień.
4. termin ważności oferty
5. miejsce położenia sali (adres) wraz z opisem jej wyposażenia,
Kryterium oceny
6.

Cena brutto (łącznie z VAT) za całą usługę, za jeden dzień.
- Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, pozostałe
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oferty uzyskają ocenę punktową wyliczoną wg wzoru:
Cn
O = ---- x 100
Cb
gdzie:
O - ocena punktowa danej oferty
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena danej oferty
100 pkt.
Oferty należy składać pisemnie do Biura Projektu „Pociąg do wiedzy”, ul Królewska 16,
00-103 Warszawa osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:
mekiert@avsipolska.org do dnia 14 kwietnia 2011 do godz. 12.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 586 33 57 lub
zadając pytanie droga e-mail: mekiert@avsipolska.org
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