
 
 
 

 
 

 

„część opisowa” 

Lublin, 10.02.2020 r. 

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw 

ul. 3 Maja 18/5a, 

 20-078 Lublin 

 

ROZEZNANIE RYNKU– SALA  

 

Szanowni Państwo, 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego wyłącznie na terenie 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach realizacji projektu „Nowe perspektywy” nr 

RPLU.10.04.00-06-0019/18 planuje przeprowadzenie USŁUGI, tj. najem sal.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

W związku z prowadzonymi zajęciami w ramach projektu, poszukujemy podmiotów, mogących wynająć 

sale na potrzeby realizacji zadań o nazwie: 

Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania będzie przeprowadzane: 

 w formie indywidualnych spotkań (sesji) Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym. Łącznie 

przewiduje się realizację 240 godzin zegarowych dla 60 UP ( 4 godz. zegarowe x  60 UP = 240 

godz.) Zajęcia realizowane będą w systemie średnio 2 spotkań po 2 godziny zegarowe, spotkania 

będą się odbywały 2 razy w miesiącu, łącznie 4 godziny na Uczestnika Projektu. Terminy  

i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Zamawiający 

zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. 

 

Poradnictwo psychologiczne będzie przeprowadzane: 

 w formie indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z psychologiem. Łącznie przewiduje się 

realizację 480 godzin zegarowych dla 60 UP ( 8 godz. zegarowych x  60 UP = 480 godz.) Zajęcia 

realizowane będą w systemie średnio 4 spotkań po 2 godziny zegarowe, spotkania będą się 

odbywały 4 razy w miesiącu, łącznie 8 godziny na Uczestnika Projektu. Terminy  

i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Zamawiający 

zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. 

 

Indywidualne pośrednictwo pracy będzie przeprowadzane: 

 w formie indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z pośrednikiem pracy. Łącznie przewiduje 

się realizację 720 godzin zegarowych dla 60 UP ( 12 godz. zegarowych x  60 UP = 720 godz.) 

Zajęcia realizowane będą w systemie średnio 6 spotkań po 2 godziny zegarowe, spotkania będą się 

odbywały 3 razy w miesiącu, łącznie 12 godzin na Uczestnika Projektu. Terminy  



 
 
 

 
 

 

i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Zamawiający 

zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. 

 

Przyjmuję się, iż 1 godzina to 60 minut (1 godzina zegarowa). Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. 

Powyższa usługa będzie realizowana w terminie luty-październik 2020 r., w wyznaczonej miejscowości na 

terenie województwa lubelskiego. Z możliwością przesunięcia okresu realizacji usługi. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. 

 

Wynajmowane sale powinny spełniać warunki: 

1. Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć indywidualnych (dla 

2 osób); 

2. Być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt: krzesła i stoliki w odpowiedniej ilości; 

3. Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą instalację 

grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne. 

4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, być bez barier architektonicznych oraz posiadać 

oznakowania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. 

Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, zostaną oznakowane zgodnie z zasadami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wytycznymi dot. 

informacji i promocji projektów współfinansowanych z EFS, a także zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn oraz równego dostępu dla osób niepełnosprawnych. 

 

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe 

(kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne). Prosimy 

o złożenie wyceny. 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi  

 

II. Sposób przygotowania i składania ofert 

 

1. Miejsce składania ofert: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin lub e-mail: k.bojanowska@eds-fundacja.pl. 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego 

dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) pod adres Europejski Dom Spotkań – 

Fundacja Nowy Staw,  ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin. W przypadku oferty w formie elektronicznej 

wystarczające jest przesłanie skanu podpisanego dokumentu w formacie PDF. 

3. Oferta musi być złożona do 14.02.2020 r. do godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



 
 
 

 
 

 

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę  

i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym 

podmiotem, który złożył ofertę. 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące wymagania: 

A. Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

IV. Pozostałe postanowienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za 

cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: 

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –  

w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem; 

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –  

w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy;  

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu 

pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych 

podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy  

w zakresie: 

a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy, w przypadku sytuacji losowych niemożliwych do 

przewidzenia na danym etapie realizacji projektu itp. 

b) Ostatecznej liczby grup, w tym Uczestników Projektu w ramach realizacji umowy, w przypadku 

rezygnacji Uczestnika/Uczestników z udziału w projekcie. 

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 

zmiany załączników do umowy. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

„część ofertowa” 

OFERTA 

 

Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa:   

 

Nazwa Oferenta……………………………………………………………………………………… 

Adres/siedziba Oferenta ……………………………………………………………………………. 

nr telefonu …………………………………………………………………………………………… 

NIP (jeżeli dotyczy): ……………………………….. 

 

Proponowana cena brutto jednej godziny zegarowej wynajmu sali szkoleniowej na zajęcia 

indywidualne: Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Plan Działania. 

……………….……… PLN (słownie:………………………………………………………… złotych). 

      

Lokalizacja sal: ………………………………………………………………………..…………….….. 

 

Proponowana cena brutto jednej godziny zegarowej wynajmu sali szkoleniowej na zajęcia 

indywidualne: Poradnictwo psychologiczne. 

……………….……… PLN (słownie:………………………………………………………… złotych). 

      

Lokalizacja sal: ………………………………………………………………………..…………….….. 

 

Proponowana cena brutto jednej godziny zegarowej wynajmu sali szkoleniowej na zajęcia 

indywidualne: Indywidualne pośrednictwo pracy. 

……………….……… PLN (słownie:………………………………………………………… złotych). 

      

Lokalizacja sal: ………………………………………………………………………..…………….….. 

 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu; 

b) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym 

koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem 

umowy).  

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  



 
 
 

 
 

 

i. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy 

Staw, ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin, tel.: 507-112-228, e-mail: eds@eds-fundacja.pl.  

ii. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w formie 

rozeznania rynku. 

iii. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

iv. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

v. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

vi. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

vii. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

viii. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

d) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

e) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie są zgodne z prawdą. 

 

 

Miejscowość ……………………………. data …………………                      

  

 

 

……………………………………. 

                                                                                                    Podpis i pieczęcie oferenta 

mailto:eds@eds-fundacja.pl

