Szczecin, 16 stycznia 2018 r.

Szacowanie wartości zamówienia
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: morzepracy@zgd.com.pl
Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów
Strona internetowa Zamawiającego: www.morzepracy.zgd.com.pl
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: e-mail: a.mielczarek@zgd.com.pl,
tel. 91 85 22 609, fax. 91 85 22 618
II. TRYB ZAMÓWNIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie
kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02
Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa
Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (numer projektu: RPPM.05.02.02-22-0084/16), realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie numer: RPPM.05.02.02-22-0084/16-00.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie ma na celu ustalenie ceny rynkowej usługi.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
2. 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
3. Zamówienie obejmuje:
Świadczenie usługi wynajmu sal na szkolenia, warsztaty oraz zajęcia indywidualne w ramach
projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych
z województwa pomorskiego.” w woj. pomorskim.
4. Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
Zamawiający podzielił zamówienia na następujące części:
Część 1:
Świadczenie usługi wynajmu sali na zajęcia indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy
w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.”
w woj. pomorskim.
1.1. Zapewnienie sal dla 2 osób o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, wyposażonej w Internet typu
„stałe łącze” / „Wi-Fi” dostępny w sali, przedłużacz, stół i krzesła dla 2 osób.
1.2. Zapewnienie uczestnikom możliwości korzystania z toalety i łazienki (w tym dostęp dla osoby
niepełnosprawnej).
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1.3. 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.
1.4. Wykonawca zapewni możliwość umieszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowane
spotkanie plakatu (materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego).
1.5. Sala musi być dostępna od godz. 7.00 do godz. 20.00 - 7 dni w tygodniu.
1.6. Sale muszą być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla
Zamawiającego przed innymi podmiotami i udostępnione na każde jego żądanie w terminie
do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania na salę.
1.7. Szacunkowa liczba godzin zapotrzebowania na sale wynosi 975 godzin w roku 2018. Liczba godzin
spotkań może ulec zmianie.
Część 2:
Świadczenie usługi wynajmu sali szkolenia, spotkanie grupowe, szkolenia praktyczne w ramach
projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych
z województwa pomorskiego.” w woj. pomorskim.
2.1. Zapewnienie sal szkoleniowych dla 10-15 osób o powierzchni nie mniejszej niż 20-30m2,
wyposażonej w rzutnik multimedialny, flipchart wraz z zapasową ryzą papieru do flipchartu,
markery do flipchartu, ekran do rzutnika multimedialnego, sala wyposażona w przedłużacz,
Internet typu „stałe łącze” / „Wi-Fi” dostępny w sali, stoły i krzesła, które można ustawić
w formie litery U dla 10-15 osób.
2.2. Zapewnienie uczestnikom możliwości korzystania z toalety i łazienki (w tym dostęp dla osoby
niepełnosprawnej).
2.3. 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.
2.4. Wykonawca zapewni możliwość umieszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowane
szkolenie plakatu (materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego).
2.5. Sala musi być dostępna od godz. 7.00 do godz. 20.00 - 7 dni w tygodniu.
2.6. Sale muszą być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla
Zamawiającego przed innymi podmiotami i udostępnione na każde jego żądanie w terminie
określonym w ofercie.
2.7. Zapewnienie wyodrębnionego miejsca (osobnego stołu) do serwowania uczestnikom projektu
serwisu kawowego oraz cateringu w trakcie trwania zajęć, przy czym miejsce to powinno
znajdować się w sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
2.8. Sala musi być zapewniona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od
zgłoszenia zapotrzebowania na salę.
2.9. Szacunkowa liczba godzin zapotrzebowania na sale wynosi 1292 godziny w roku 2018. Liczba
godzin spotkań może ulec zmianie.
Część 3.
Świadczenie usługi wynajmu sali egzaminacyjnej – komputerowej w ramach projektu „Morze Pracy
w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.”
w woj. pomorskim.
3.1. Zapewnienie sal komputerowych dla 8-12 osób o powierzchni nie mniejszej niż 18-24m2,
wyposażonej w liczbę stanowisk komputerowych w ilości odpowiedniej do liczby uczestników,
flipchart wraz z zapasową ryzą papieru do flipchartu, markery do flipchartu, ekran do rzutnika
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multimedialnego, sala wyposażona w przedłużacz, Internet typu „stałe łącze” / „Wi-Fi” dostępny
w sali, stoły i krzesła umożliwiające przeprowadzenie zajęć komputerowych. Komputery
dostępne na Sali powinny być zaopatrzone w podstawowe oprogramowanie umożliwiające
przeprowadzenie szkoleń (środowisko biurowe) jak również w bezpieczny dostęp dla
użytkowników. Stanowiska komputerowe powinny stwarzać możliwość ich wykorzystania przez
osoby niepełnosprawne.
3.2. Zapewnienie uczestnikom możliwości korzystania z toalety i łazienki (w tym dostęp dla osoby
niepełnosprawnej).
3.3. W związku z możliwym uczestnictwem osób niepełnosprawnych 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.
3.4. Wykonawca zapewni możliwość umieszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowane
szkolenie plakatu (materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego).
3.5. Sala musi być dostępna od godz. 7.00 do godz. 20.00 - 7 dni w tygodniu.
3.6. Sale muszą być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla
Zamawiającego przed innymi podmiotami i udostępnione na każde jego żądanie w terminie
określonym w ofercie.
3.7. Zapewnienie wyodrębnionego miejsca (osobnego stołu) do serwowania uczestnikom projektu
serwisu kawowego oraz cateringu w trakcie trwania zajęć, przy czym miejsce to powinno
znajdować się w sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
3.8. Sala musi być zapewniona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od
zgłoszenia zapotrzebowania na salę.
3.9. Szacunkowa liczba godzin zapotrzebowania na sale wynosi 35 godzin w roku 2018. Liczba godzin
spotkań może ulec zmianie.
3. Wymagania względem Wykonawców:
3.1. Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy zrealizował usługę lub usługi polegające na wynajmie sali.
3.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
-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)
3.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia.
4. Obszar wykonywania zadań w ramach zamówienia, o których mowa w ust. 3 obejmuje
województwo pomorskie.
5. Badana jest cena ofertowa za 1 godzinę zegarową:
5.1. W ramach części 1:
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Świadczenie usługi wynajmu sali na zajęcia indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy
w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.”
w woj. pomorskim.
5.2. W ramach części 2:
Świadczenie usługi wynajmu sali szkolenia, warsztaty i zajęcia grupowe w ramach projektu
„Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa
pomorskiego.” w woj. pomorskim.
5.3. W ramach części 3:
Świadczenie usługi wynajmu sali egzaminacyjnej - komputerowej w ramach projektu „Morze
Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa
pomorskiego.” w woj. pomorskim.
6. Forma złożenia oferty:
W ramach szacowania wartości zamówienia w trybie rozeznania rynku zapraszamy
do uzupełnienia oferty cenowej (załącznik nr 1) znajdujących się w załączniku i złożenia go
w terminie 19 stycznia 2018 r. w jednej z następujących form:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin,
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: a.mielczarek@zgd.com.pl
7. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi.
8. Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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