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Kielce, dnia 06.02.2017 r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 

 

dotyczące przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem sal do przeprowadzenia indywidualnego 
doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. 

„Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

ul. Darwina 17,  

43-603 Jaworzno 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych 

i proceduralnych: 

Jacek Skalny 

e-mail: szkolenia@cargo.edu.pl 

tel. 32 413 88 00 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot 

niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa 
zawodowego oraz sal do przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy realizowanych  

w ramach projektu pn. „Aktywizacja młodzieży NEET””. 

 

Planowana lokalizacja sal szkoleniowych: województwo świętokrzyskie 

Planowana łączna liczba godzin wynajmu: 1 300 godzin 

 

- Pokój na potrzeby indywidualnego doradztwa zawodowego (3h/os dla 100 osób, łącznie 300 godzin) - 

sala kameralna do zajęć indywidualnych. 

- Pokój na potrzeby indywidualnego pośrednictwa pracy (10h/os dla 100 osób, łącznie 1 000 godzin) - 

sala kameralna do zajęć indywidualnych. 

 

Warunki, jakie powinny spełniać sale: 

• dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

• posiadać wydzielone miejsce na catering; 

• w okresie zimowym zapewnienie ogrzewania; 
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• odpowiednia odległość od źródeł hałasu; 

• zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub 

przebywania osób nie biorących udziału w indywidualnych spotkaniach); 

• miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej; 

• dostępność miejsc parkingowych dla trenera, obsługi szkoleniowej oraz uczestników; 

• sale powinny być udostępnione na czas trwania indywidualnych spotkań organizowanych w ramach 

projektu; w godzinach od 8.00 do 20.00 w tym również w weekendy, 

• wykonawca zapewni możliwość oznakowania miejsce przeprowadzenie spotkania odpowiednią 

tabliczką zawierającą informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do lutego 2018 r. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać: 

a) cenę jednostkową brutto za jedną godzinę wynajmu sali na potrzeby indywidualnego 

doradztwa zawodowego, cenę ogółem za wynajem sali  

b) cenę jednostkową brutto za jedną godzinę wynajmu sali na potrzeby indywidualnego 

pośrednictwa pracy, cenę ogółem za wynajem sali  

c) cenę brutto ogółem za realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie wymogi zawarte w pkt 

IV oraz koszty z tym związane. 

2. Składający ofertę oświadcza, że nie jest kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
• 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. 

 

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1. 

2.  Ofertę można przesłać: 

• w formie pisemnej na adres biura projektu: 

                     ul. Hutnicza 1,  27-200  Starachowice   
• w formie elektronicznej na maila: biuro@cargo.edu.pl 

3. Termin: ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 17.02.2017 roku do godziny 15.00 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W postępowaniu przedmiotowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod 

uwagę najniższą cenę oferty. 
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IX. NEGOCJACJE 

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy zaproponowana cena usługi 

będzie najniższa, a jednocześnie będzie wyższa od ceny usługi założonej w budżecie projektu. 

 

X. UPUBLICZNIENIE ROZEZNANIA 

Rozeznanie zostanie upublicznione  poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Zamawiającego, 

oraz zostanie przekazane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..…………. 

Podpis osoby upoważnionej  
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Załącznik 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Rozeznanie rynku nr 1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie: 

Nazwa  
Liczba 
godzin 

Cena jednostkowa brutto 

(za 1 godzinę) 

Wartość brutto 

(2 x 3) 

1 2 3 4 

Zapewnienie sali do przeprowadzenia 

indywidualnego doradztwa zawodowego  
300   

Zapewnienie sali do przeprowadzenia 

indywidualnego pośrednictwa pracy 
1 000   

Wartość ogółem zamówienia – (PLN brutto)  

 

UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): 

 

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

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

Pieczątka Oferenta     Dane Oferenta do kontaktu: 

 

      Adres:..................................................................................... 

Tel./fax................................................................................... 

e-mail: ………………………..…………………………….. 

osoba wyznaczona do kontaktu: ............................................ 

         

 

Data i podpis osoby upoważnionej: 

 

………………………………………. 
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Załącznik 2  

 

OŚWIADCZENIE 

Rozeznanie rynku nr 1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 

 

 

Składając ofertę oświadczam że: 

 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Nie jestem kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data     Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

……………………………….. 

                 Pieczęć firmowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


