
 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                               

Projekt „ „Pełnosprawni na start” RPLU.11.01.00-06-0154/16 

  

Lublin, dnia 30.10.2017  

  

ZAPYTANIE O CENĘ    nr 1/ RPLU.11.01.00-06-0154/16  

  

Projekt  „Pełnosprawni na start” RPLU.11.01.00-06-0154/16 w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

  

I. Zamawiający:  

Wnioskodawca- Lider Projektu  

Region Środkowo-Wschodni –NSZZ „Solidarność” 

Lublin 20-109 , ul. Królewska 3  

NIP 9461840518  

  

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

KOD CPV: 70220000-9- Usługi wynajmu lub leasingu 

nieruchomości innych niż mieszkalne 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal na  doradztwo, wsparcie aktywizujące   i 

pośrednictwo  pracy do realizacji wsparcia w ramach projektu „ Pełnosprawni na 

start”  w następujących częściach :  

  

a) Część I- wynajęcie sal na  doradztwo  zawodowe w ramach zadania 

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA ( 100 osób po 4 h wsparcia na 

osobę) 400 h 

 

 

 Miejsce realizacji zadania: Lublin oraz inne miasta powiatowe województwa w 

zależności od deklaracji uczestnika i zebrania się grupy. 

 

Wymiar wsparcia: 4 h na każdego uczestnika, 4h x 100 osób-400 h  

Terminy: grudzień 2017- kwiecień 2018 r. 

 

b) cześć II- wynajęcie sal na  prowadzenie zajęć  grupowych w ramach Zadania 

WSPARCIE AKTYWIZUJĄCE (10 grup po 10 osób) 

Okres realizacji XII 2017-V 2018,  

1 h- 45 min 

I cześć 10 grup x 48 h 480 h 

II część 10 grup x 24 h= 240 h 

Razem 720 h 

Miejsce realizacji zadania: Lublin oraz inne miasta powiatowe województwa w zależności 

od deklaracji uczestnika i zebrania się grupy. 

 

c) cześć III- Wynajęcie sal na  pośrednictwo  pracy. w ramach zadania 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA ( max 100 osób x 4 godziny)  

Maksymalna liczba osób  100 osób x 4 h osoba =  maksymalnie 400 h  
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Miejsce realizacji zadania: Lublin oraz inne miasta powiatowe województwa w 

zależności od deklaracji uczestnika i zebrania się grupy. 

 

Salę będą  wyposażone  w rzutnik multimedialny, stoły krzesła dla  wskazanej liczby osób, internet 

bezprzewodowy. Cena  będzie obejmowała  koszt utrzymania sali i sprzątania. Powierzchnia 30-50 m2, 

sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych( parter, podjazdu, winda). Sale z dostępem do 

światła dziennego. 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które nie są powiązane osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 

 

 

IV. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

Załącznik nr 1- formularz oferty   

Załącznik nr 2 – Oświadczenia o braku powiązań   

 

V. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY  

A) Ocena formalna:  

- czy oferta wpłynęła w terminie ?  

- czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki, podpisy oraz  czy 

wszystkie załączniki są czytelnie i całkowicie wypełnione ? - czy oferent spełnia wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu   

Ocena według kryterium spełnia/ nie spełnia   

B)  Ocena merytoryczna  

I. Cena-cena  brutto za 1 godzinę wsparcia – 100 %  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:   

       

cena brutto oferty najtańszej      

     x 100 pkt = liczba punktów  

cena brutto oferty badanej  

Ocena odbywać się będzie dla każdej części osobno.  

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU   

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Patryk Kędzierski , e-mail oferty.lublin@solidarnosc.org.pl  

Pytania prosimy kierować wyłącznie w formie e-mail.  

  

VII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY   

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Dopuszcza się złożenia oferty 

częściowej. Oferty  złożone na innym formularzu niż załącznik nr 1  oraz nieczytelnie lub częściowo 
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wypełnione zostaną odrzucone. Jeśli oferent składa ofertę na daną część zamówienia zobowiązany 

jest przekreślić te części, na które nie składa oferty.   

Wszystkie załączniki oraz oferta musi być czytelnie podpisana przez oferenta. Wymóg ten dotyczy 

również osób realizujących wsparcie w zakresie oświadczeń i załączników wskazanych z zapytaniu. 

Brak czytelnego podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 

   

VIII. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT   

Termin składania ofert wyznaczono na 13.11.2017  r. do godziny 24.00 (wiążąca jest data i godzina 

wpływu oferty ).   

Ofertę można składać:   

1. Osobiście w godz. 7.00-15.00 lub pocztą: na adres Projektu „Pełnosprawni na start” Region 

Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność”   ,  ul. Królewska 3 , pokój 35,   20-109 Lublin    

2. E-mailem na adres: oferty.lublin@solidarnosc.org.pl do dnia 13.11.2017 r. do godz.  

24.00  

VIII. Postanowienia końcowe  

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania 

przyczyny,   

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,   

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,  - 

wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.  

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie  z 

ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.  

3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

4.Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.  

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.   

6.W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.   

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.    
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Załącznik 1  

  

ZAPYTANIE O CENĘ    nr 1/ RPLU.11.01.00-06-0154/16  

        

Formularz oferty  
DANE WYNONAWCY:(nazwa, adres, kontakt )  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………..  
Część I-SALE doradztwo    Zadanie: IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA  

Lp  Stawka brutto za godzinę   Lokalizacja Sali( adres)  

1.       

 

cześć II- SALE  wsparcie grupowe Zadanie: WSPARCIE AKTYWIZUJĄCE 

  

Lp  Stawka brutto za godzinę   Lokalizacja Sali( adres)  

1.       

  

cześć III- SALE pośrednika pracy.  

Lp  Stawka brutto za godzinę   Lokalizacja Sali( adres)  

1.       

  

Oświadczam, że posiadam prawo swobodnego dysponowania salami wskazanymi w ofercie . 

Oświadcza, iż s ale  będą  wyposażone w rzutnik multimedialny, stoły krzesła dla wskazanej przez 

Zamawiającego liczby osób, internet bezprzewodowy. Cena obejmuje koszt utrzymania sali i 

sprzątania. Powierzchnia 30-50 m2, sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych( parter, 

podjazdu, winda). Sale z dostępem do światła dziennego. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

              (miejsce, data)    (czytelny podpis Wykonawcy)   
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Załącznik 2   

  

  

ZAPYTANIE O CENĘ    nr 1/ RPLU.11.01.00-06-0154/16  

  

  

  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH   

  

  

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo – jestem 

powiązany osobowo lub kapitałowo z  Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” 

. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy  

Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:    

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.   

  

  
  

  

……………………………………… dnia ……………………………..  

  

  
  

  

  

……………………………………………………..  

czytelny podpis składającego oświadczenie   

  

  
  

  

  


