Słupsk, dnia 22.06.2020 r.
Rozeznanie rynku
na wynajem/zapewnienie sal na spotkania indywidualne i grupowe
dla 60 Uczestników Projektu
„STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji”
W związku z realizacją projektu „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji” (projekt nr
RPWM.11.01.01-28-0039/19) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie
społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie",
Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe), Centrum Edukacyjne
Technik Sp. z o. o., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na
wynajem/zapewnienie sal na spotkania indywidualne i grupowe.
I.

Przedmiot rozeznania rynku
1. Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy wynajem/zapewnienie
sal do realizacji:
 Indywidualne doradztwo zawodowe (wypracowanie IŚR) – 60 os. x 3 godz. =
180 godz.
 Indywidualne poradnictwo psychologiczne (wypracowanie IŚR) – 60 os. x 2
godz. = 120 godz.
 Indywidualne poradnictwo psychologiczne (wypracowanie IŚR) – 60 os. x 4
godz. = 240 godz.
 Grupowe warsztaty (Trening kompetencji i umiejętności społecznych) - 24
godz. x 6 grup = 144 godz.
 Indywidualne doradztwo zawodowe– 60 os. x 4 godz. = 240 godz.
 Indywidualne pośrednictwo pracy – 60 os. x 4 godz. = 240 godz.
Razem: 1020 godz. zajęć indywidualnych i 144 godz. zajęć grupowych.
2. Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach
wynikających z oczekiwań Uczestników projektu, również w soboty) w godzinach
dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników projektu, jednakże w
przedziale czasowym: 8:00 – 20:00.
3. Okres realizacji: 1164 godz. w okresie od momentu podpisania umowy do końca
grudnia 2020 r. Miejsce realizacji: województwo warmińsko – mazurskie- dokładne
miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego po zrekrutowaniu Uczestników
Projektu. Wykonawca musi zapewnić sale szkoleniowe w miejscach wyznaczonych
przez Zamawiającego, tj. województwo warmińsko - mazurskie w następujących
powiatach: bartoszycki, elbląski, iławski, kętrzyński, mrągowski, ostródzki – zajęcia
będą odbywać się w tych powiatach - w zależności od zrekrutowanych grup.
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II.

Warunki stawiane Wykonawcy
1.

2.
3.
4.
5.

III.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sal szkoleniowych w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. województwo warmińsko - mazurskie w
następujących powiatach: bartoszycki, elbląski, iławski, kętrzyński, mrągowski,
ostródzki – zajęcia będą odbywać się w tych powiatach - w zależności od
zrekrutowanych grup.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informację o konieczności zapewnienia sal
we wskazanych okresach i miejscach w momencie układania harmonogramów zajęć.
Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zapewnienie sal szkoleniowych.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przeprowadzonych zajęciach.
Wykonawca może polegać na cudzych zasobach. Nie jest wymagane aby Wykonawca
posiadał tytuł prawny do wynajmowanych sal.
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
rozeznania rynku.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści rozeznania rynku i zostać przygotowana w
języku polskim.
4. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
5. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową za godzinę zajęć brutto, wraz ze
wskazaniem ceny całkowitej.
IV.

Miejsce oraz termin dostarczenia ofert
Ofertę należy złożyć:
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
b) Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
c) Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres
wioleta.michalska@technik.slupsk.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2020 r. do godz. 10:00.

V.

Kontakt z Zamawiającym
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioleta Michalska, tel. 509423-510, e-mail: wioleta.michalska@technik.slupsk.pl

VI.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego
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