
  
 

                                                        

Nr. RPP-FenixII-ZP-0701-04/17     Myślenice, 27.03.2017 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie cenowe na realizację usługi: wynajem pomieszczeń 

w Myślenicach na potrzeby realizacji działań projektu „Fenix II – Na Skrzydłach 

Aktywności”. 

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Myślenicki NIP 6811692325, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Myślenicach, z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 5, 32-400 Myślenice 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń do realizacji zajęć projektu, przy 

czym możliwe jest realizacji usługi w 3 wariantach.  

 

Cz. I. Wynajem sali szkoleniowej do realizacji zajęć projektu – wynajem 

okazjonalny, na godziny, w tym  

- sala szkoleniowa na spotkania indywidualne 

- sala szkoleniowa na spotkania grupowe 

 

Cz. II. Wynajem pomieszczeń, lokalu do realizacji zajęć projektu – wynajem 

okresowy na miesiące.  

 

III. SPECYFIKACJA Planowanych zajęcia projektu: 

1) spotkania indywidualne i konsultacje w ilości ok. 150 h w okresie IV, V, oraz 

regularnie kilka godzin w tygodniu o stałej godzinie, w pozostałym okresie roku.  

2) szkolenia grupowe – w cyklach zajęciowych 4- 10 spotkań po 4 – 6 h na spotkanie 

Z uwagi na ciągłą rekrutację i zmienność form wsparcia Zamawiający będzie na 

bieżąco ustalał konsultacje i szkolenia. Przy wyborze oferty oceniana będzie 

elastyczność terminów w jakich będą dostępne sale szkoleniowe/ lokal.  

 



  
 

                                                        

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA – w podziale na części 

CZ. 1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE SALI SZKOLENIOWEJ na godziny 

- sala szkoleniowa na spotkania indywidualne wielkości dla min 5 osób 

- sala szkoleniowa na spotkania grupowe, wielkości dla min 20 os. 

 

Lokal ma być sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP i inne przewidziane dla użytkowania, co 

rozumiane jest również jako zabezpieczenie: przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami 

zewnętrznymi w tym cieplnymi i nadmiernym  nasłonecznieniem.  

Sala szkoleniowa powinna spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne, 

oświetleniowe, do prowadzenia spotkań z uczestnikami. Zapewnione jest dostęp do sanitariatu.  

Sala powinna mieć dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym a wózku inwalidzkim przy 

wykorzystaniu windy lub podjazdu. 

Sala powinna mieć dostęp do źródeł prądu i możliwości podłączenia urządzeń elektronicznych przez 

prowadzącego zajęcia. 

Sala powinna posiadać stół i krzesła dla co najmniej 5 osób dla spotkań indywidualnych lub 20 os 

dla spotkań grupowych.  

Sala znajduje się w Myślenicach. Lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem 

komunikacji i kosztów dojazdu dla uczestników projektu, t.j. nie dalej niż 2 km od głównych 

szlaków komunikacyjnych, takich jak dworzec PKS i główne przystanki w mieście. Lokalizacja na 

terenie miasta Myślenice. 

Sala powinna być dostępna na 10 minut przed i po zajęciach. 

Zamawiający ma zapewnioną możliwość wykorzystania pomieszczenia w wymaganym zakresie 

opisanym w specyfikacji planowanych zajęć projektu.  

 

CZ. 2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYNAJĘCIA LOKALU okresowego 

Lokal ma być sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP i inne przewidziane dla użytkowania, co 

rozumiane jest również jako zabezpieczenie: przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami 

zewnętrznymi w tym cieplnymi i nadmiernym  nasłonecznieniem.  

Wynajmowane pomieszczenia powinny spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, 

akustyczne, oświetleniowe, do prowadzenia spotkań z uczestnikami. Zapewnione jest dostęp do 

sanitariatu.  

Zapewniony powinien być dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim przy 

wykorzystaniu windy lub podjazdu. 

Pomieszczenia powinny mieć dostęp do źródeł prądu i możliwości podłączenia urządzeń 

elektronicznych przez prowadzącego zajęcia. 

Sala znajduje się w Myślenicach. Lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem 

komunikacji i kosztów dojazdu dla uczestników projektu, t.j. nie dalej niż 2 km od głównych 

szlaków komunikacyjnych, takich jak dworzec PKS i główne przystanki w mieście. Lokalizacja na 

terenie miasta Myślenice. 

Zamawiający ma zapewnioną możliwość wykorzystania pomieszczenia w wymaganym zakresie 

opisanym w specyfikacji planowanych zajęć projektu.  

 



  
 

                                                        

3)  DODATKOWO PUNKTOWANE BĘDĄ 

- Dodatkowe wyposażenie, w szczególności stół i krzesła dla co najmniej 5 osób dla spotkań 

indywidualnych lub 20 os dla spotkań grupowych.  

- wielkość sali szkoleniowej, w tym spełnienia wymagań wielkości dla sali szkoleniowej na zajęcia 

grupowe, dla 20 osób.  

- możliwość skorzystania w tym samym czasie z więcej niż 1 pomieszczenia 

- dodatkowe wyposażenie, takie jak: tablica suchościeralna lub stojak do flipcharta 

- dostęp do zaplecza socjalnego, np. kuchnia, zaplecze umożliwiające zrobienia sobie kawy, 

herbaty, posiłku 

- dostęp do poczekalni, korytarza  

- odległość od centrum i szlaków komunikacyjnych 

 

V.  ZASADY WYBORU OFERTY 

1) Złożone oferty powinny zawierać informacje przewidziane w formularzu ofertowym.  

2) Zamawiający osobiście sprawdzi czy oferta spełniania postawione wymagania. Sprawdzi 

zgodność danych ze stanem faktycznym i dokona korekt w ofercie. 

3) Zamawiający dokona podliczenia i zsumowania wszystkich kosztów wynikających z 

użytkowania pomieszczeń, w tym waloryzację czynszu, wszystkie remonty, adaptacje i 

odświeżenie lokalu 

4) Pod uwagę będą brane wszystkie złożone oferty, w tym oferty które nie spełniły wszystkich 

wymagań, oferty pozyskane przez Zamawiającego z innego źródła.  

5) Zamawiający dokona oceny ofert, z uwzględnieniem opisanych kryteriów: spełnienie 

wymagań, warunki użytkowania, lokalizacja, całkowitych kosztów najmu, dostępność.  

Ocena zostanie dokonana w sposób precyzyjny i pozwalający na porównanie ofert.  

6) Zamawiający dokona wyboru oferty, którą uzna za najkorzystniejszą.  

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Przyjmowane są wszystkie sposoby przekazania ofert cenowych:  

- mailowo na adres pcpr@myslenicki.pl,  

- w formie pisemnej w siedzibie PCPR w Myślenicach, przy ul K Wielkiego 5,  I piętro, 

- telefonicznie na numer 503 076 449, koordynatora projektu Ireneusza Barańskiego  

 

Termin składania ofert ustalono do dnia 06.04.2017r.  

Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie.  

 

mailto:pcpr@myslenicki.pl


  
 

                                                        

Nr. RPP-FenixII-ZP-0701-04/17      

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wynajem pomieszczeń do realizacji projektu. 

 
1. OFERENT: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres: …….…………………………………………………………………….…………… 

nr telefonu: …………………………………   e-mail: ………………………………… 

 
2. Składam ofertę cenową na usługi  

Cz. I. Wynajem sali szkoleniowej do realizacji zajęć projektu – wynajem okazjonalny, na 

godziny, w szczególności: 

TAK / NIE- sala szkoleniowa na spotkania indywidualne (dla min 5 os)    

Za cenę  netto: …………………………….zł/h  (słownie:……………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

TAK / NIE- sala szkoleniowa na spotkania indywidualne i grupowe  (dla min 20os)   

Za cenę  netto: …………………………….zł/h  (słownie:……………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

3. Specyfikacja oferty: 

a) Adres lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

b) Oferta spełnia wymagania dla sali szkoleniowej postawione w zapytaniu ofertowym  TAK / NIE 

c) Oferta spełnia wymagania dostęp dla osób z niepełnosprawnościami  ❑TAK ❑NIE 

d) Udostępnione zostanie wyposażenie sali szkoleniowej w postaci: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

e) Sale szkoleniowe można użytkować od dnia …………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym nr RPP-FenixII-0701-ZP-04/17. 

 

……………………………………………..     ……………………………………………  

(miejscowość i data)    (Podpis oferenta 

 



  
 

                                                        

Nr. RPP-FenixII-ZP-0701-04/17      

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wynajem pomieszczeń do realizacji projektu. 

 
1. OFERENT: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres: …….…………………………………………………………………….…………… 

nr telefonu: …………………………………   e-mail: ………………………………… 

 
2. Składam ofertę cenową na usługi  

Cz. II. Wynajem pomieszczeń, lokalu do realizacji zajęć projektu – wynajem okresowy na 

miesiące  

Za cenę  netto: …………………………….zł/ miesiąc  (słownie:……………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

3. Specyfikacja oferty: 

f) Adres lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

g) Oferta spełnia wymagania dla sali szkoleniowej postawione w zapytaniu ofertowym  TAK / NIE 

h) Oferta spełnia wymagania dostęp dla osób z niepełnosprawnościami  ❑TAK ❑NIE 

i) Udostępnione zostanie wyposażenie sali szkoleniowej w postaci: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

j) Sale szkoleniowe można użytkować od dnia …………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Spełniam warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym nr RPP-FenixII-0701-ZP-04/17. 

 

……………………………………………..     ……………………………………………  

(miejscowość i data)    (Podpis oferenta 

 

 


