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Zapytanie o cenę 

 
dotyczące wynajmu sali szkoleniowej 

(poz. budż. 4.1.1 Zad. 4, pkt. 22) 
do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Opiekun/ka dzieci/a „realizowanego w ramach projektu „Szkolenia szansą 

na TWÓJ rozwój”  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,  
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 
 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 15 grudnia 2011r. 

 
 

1. Zamawiający: 
CONSULTOR Sp. z o.o. 
20-325 Lublin,  
ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 
tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 
mail: info@consultor.pl 
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000197311 
NIP 712-01-62-803 
REGON 430327923 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Opiekun/ka 
dziecięcy/a” realizowanego w Kielcach, w wymiarze łącznym 80 godzin. 
Zamawiający zakłada przeprowadzenie w/w szkolenia zawodowego w terminie: 29.02.2012 – 27.03.2012,  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Szkolenie zawodowe  będzie skierowane dla 15 osobowej grupy w godzinach 16.00 - 20.00 (dni powszednie), 
09:00 – 16:00 ( weekendy) w okresie od 29.02.2012 do 27.03.2012 roku, według harmonogramu 
dostarczonego przez Zamawiającego. 

2) Sala powinna być przystosowana do prowadzenia szkolenia zawodowego dla minimum 15 osób jednorazowo, 
wyposażona w ławki lub stoliki, krzesła i tablicę. 

3) Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w 
których będą prowadzone usługi. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania. 

4) Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku. 
5) Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, 

wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. 
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6) Sala powinna znajdować się w budynkach zlokalizowanym w miejscach łatwo dostępnych dla osób 
dojeżdżających na spotkanie środkami komunikacji publicznej.  

 
4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
70220000-9         Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 
5. Termin wykonania zamówienia 
Szkolenie zawodowe rozpocznie się w dniu 29.02.2012r., 80 godzin zostanie przeprowadzonych do dnia 
27.03.2012r. Szczegółowy harmonogram szkolenia zawodowego zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po 
rozstrzygnięciu postępowania. 
 
6. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: 
Cena za 1 godzinę brutto w zł - 100 % (100 pkt) 
 
7. Opis sposobu przygotowania ofert 
W odpowiedzi na zamówienie: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania 

o cenę. 
3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane 

przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
5) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
6) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 
8. Forma, miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej do dnia 22.02.2012 roku do godziny 15.00 na adres: 
Consultor Sp. z o.o. 
25-318 Kielce 
ul. Sandomierska 89 
pok. 8 i 10 
 
9. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie ich wad nie jest 
możliwe. 
 
10. Osoba do kontaktów: 
Katarzyna Perdzyńska - Zarzeczny – Koordynator projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” 
tel: + 48 41 341-53-25 
e-mail: k.perdzynska@consultor.pl 
 
Wykaz załączników: 
1. Formularz oferty Wykonawcy. 
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Załącznik Nr 1 
 

Formularz Oferty 
 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Siedziba Wykonawcy  
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Numer telefonu / faxu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

NIP 
 

 

REGON 
 

 

 

Oferta skierowana do Zamawiającego: 

CONSULTOR Sp. z o.o. 

20-325 Lublin, ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 

tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 

e-mail: info@consultor.pl 

 

Nawiązując do Zapytania o cenę dotyczącego wynajmu sali szkoleniowej w Kielcach do przeprowadzenia szkolenia 
zawodowego „Opiekun/ka dziecięcy/a” w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”, znak sprawy:     
03 /RR/SZ/SSNTR/Kielce/2012 składamy niniejszą ofertę: 
 
Cena brutto za 1 godzinę wynajmu: ……….……… złotych, (słownie: …………………………………………………….………………….) 

Sala / sale* szkoleniowa/-e na wynajem której /-ych składamy niniejszą ofertę znajduje / -ą się:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/podać dokładny adres/ 

 
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  27.03.2012r. 
W przypadku wyboru naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować 
na nasz nr konta bankowego ………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni, po przedłożeniu 
faktury VAT / rachunku, nie wcześniej niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji finansującej projekt. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 

………………………………………..…………………  ……………………………….……………………… 
miejscowość, data  czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


