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Kobyłka, 24.07.2019 r. 

Zamawiający:   
  

Fundacja Dzieci-Dzieciom  

Adres: ul. Nadarzyńska nr 56, 05-230 Kobyłka,  

NIP 1251618962 

Rozeznanie rynku 

W związku z realizacją projektu pt. „Łączymy pokolenia- wolontariat” realizowanego przez Fundację Dzieci-

Dzieciom współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku 

pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty konkursowe w ramach  Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 składamy zapytanie ofertowe na wynajem sal. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2019 - 30.11.2020 r. 

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą/Wykonawcami w terminie do 2 dni przekaże wstępny 

harmonogram i planowane miejsce szkoleń zawężone do powiatów/miast. 

Pierwsze spotkanie/szkolenie odbędzie się nie wcześniej niż 5 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. 

Harmonogram spotkań/szkoleń może ulec zmianie na 7 dni przed planowanym wsparciem. 

Miejsce realizacji zamówienia: województwo mazowieckie - Zielonka, Wołomin, Radzymin, Warszawa. Po 

zakończonej rekrutacji lub nawet jeszcze w trakcie, gdy Zamawiający będzie dysponował wiedzą, Zamawiający 

uaktualni harmonogram i planowane miejsce szkoleń zawężone do powiatów/miast w których będą odbywały się 

spotkania i szkolenia. Sale muszą znajdować się w bliskiej odległości od szkół (grupa docelowa 15-29 lat). 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na spotkania i szkolenia uczestników projektu: 

1. Spotkania z uczestnikami projektu  - ok. 2-10 os.  

2. Szkolenie uczestnikami projektu  - max. 20 os.   

 

Informacje. 

• Każde spotkanie będzie trwało min. 1 godzinę zegarową 

• Każde szkolenie będzie trwało 6 godzin lekcyjnych 

• W ciągu dnia może odbyć się wielokrotność spotkań i szkoleń  

• Odbiorcami spotkań będą osoby młode od 15 do 29 roku życia 
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• Celem spotkań jest przeprowadzenie diagnozy zgodnie z koncepcją systemu weryfikacji i walidacji 
kompetencji społecznych. 

• Celem szkoleń jest wzrost kompetencji społecznych  

• Założono, że średnia liczba osób na szkoleniu będzie wynosiła 20 osób 

Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej na wykonanie zlecenia. 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego  

w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak 
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu 
płatności jest konieczna;  

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia 
wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie 
zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby uczestnika Projektu;  

c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości 
przeprowadzenia szkoleń w założonym terminie tj.: 

a. w przypadku, gdy grupa nie zbierze się z przyczyn usprawiedliwionych zgłoszonych przez 
uczestników/mentora (np. choroba) planowane szkolenie nie odbędzie się a harmonogram 
ulega zmianie. Szkolenie zostaje przesunięte na inny termin uzgodniony z Zamawiającym. Za 
odwołanie szkolenia na 1 dzień przed wyznaczonych terminem Zamawiający nie ponosi 
kosztów. 

b. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie będzie możliwości 
wykonania zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego np. nie zostaną 
udostępnione sale Zamawiającemu. 

d) wydłużenie okresu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia umowy o dofinansowanie projektu. 
Maksymalnie o czas wydłużenia umowy o dofinansowanie. 
 

Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 

Wspólny Słownik Zamówień:  70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 
 

 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zamawiający na etapie postępowania nie określił warunków udziału w postępowaniu 
 

III. KRYTERIA WYBORU OFERT  

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:  
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1. Cena   
 

• Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia.  

• Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana) * 100 * 
100 % - max. 100 pkt. 

. 

Informacje dodatkowe:  

a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.   
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

IV. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY  
 
Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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

pełnomocnika, 

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

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać osobiście, pocztą w 
formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego lub na adres e-mail: biuro@dzieci-
dzieciom.pl; oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach rozeznanie 
rynku na usługi wynajmu sal szkoleniowych w ramach projektu pt.: „Łączymy pokolenia- wolontariat” (w 
przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy w tytule wskazać powyższy dopisek).  

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2. Termin złożenia oferty: do 26.07.2019  roku, do godz. 16:00  
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3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę (w przypadku składania oferty 
drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę).  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Złożona oferta winna zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy (zawierający: wskazanie nr zadania,  cenę netto i cenę brutto za 
szkolenia przygotowanie wskazanego materiału  oraz cenę netto i brutto za całość zamówienia);  

b) oświadczenie o braku powiązań;  
 

VI. INFORMACJE DODATKOWE  
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.  
2. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych 

przez Wykonawców.  
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie 
składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru Wykonawcy.  

6. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia  26.07.2019 roku do 
godz. 14:00.  

8. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

    

VII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego 
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru 
ofert bez podania przyczyny.  

W szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez 
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku otrzymania informacji o nieprzyznaniu 
dofinansowania. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zamawiający zastrzega, że zapłata za wykonaną usługę będzie płatna każdorazowo po wykonanym 
spotkaniu/szkoleniu, jednakże termin płatności wynosi do 60 dni. 

 

  



 5 
 

  

 
 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Oferenta: 

Pełna nazwa podmiotu  ………………………………………………………………………………………………  

NIP ……………………    

Adres   ……………………  

Adres poczty elektronicznej …………………… 

Numer telefonu ……………………  

W odpowiedzi na zapytanie dot. rozeznania rynku na usługi dostarczania materiałów szkoleniowych. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem o cenę 

 

LP 
 

Nazwa zadania 
Cena netto  
za godzinę 

Cena brutto za 
godzinę 

Cena netto 
za całość 

zamówienia 
1729 h 

Cena brutto  
za całość 

zamówienia 
1729 h 

1.  
 Wynajem sal 
szkoleniowych na 
spotkania / szkolenia  

    

Suma 

   
 

1. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi  
w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Termin realizacji zamówienia: w okresie trwania projektu. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oferta została sporządzona w dniu ……….. 

 

...................................................................................... 

(pieczątka, podpis Oferenta  

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania  
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o braku powiązań  

 

Oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

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. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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

pełnomocnika, 

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

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 

 

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

            Miejscowość,  data                                                                                   Czytelny podpis Wykonawcy   


