
 

     
 

 

Głogów, dn. 12.02.2018r. 
  

Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej 
w projekcie „Kierunek->Praca” 

 
W związku z realizacją projektu „Kierunek->Praca” zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę  
zamówienia.  

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Ignacego  
Paderewskiego 4, NIP: 7871783724,  
Biuro Projektu: ul. B. Kominka 9, pok. 101 , 59-220 Legnica 
 
PRZEDMIOT ROZEZNANIA: 
Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia  
Doradca Klienta z kursem komputerowym dla jednej grupy Uczestniczek biorących udział w projekcie 
„Kierunek->Praca”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 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, nr umowy POWR.01.02.01-02-0130/16.  

 
SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA: 
Sale dydaktyczne będące przedmiotem rozeznania wykorzystywane będą na potrzeby przeprowadzenia 
szkoleń zawodowych dla  12 uczestniczek + osoba trenera – śr. 180 godzin dydaktycznych  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  
 
WYMAGANIA:  
Standardy sali dydaktycznej na przeprowadzenie zajęć grupowych/szkoleń: 
a) sala musi być przystosowana do komfortowego prowadzenia zajęć grupowych / szkolenia zawodo-

wego; 
b) sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, 

w którym będzie odbywać się szkolenie zawodowe; 
c) sala powinna być dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.45 – 16.45. 
d) sala powinna być wyposażona w meble tj. stoły oraz krzesła w liczbie dostosowanej do wielkości 

grupy (do 12 uczestników + trener).  
e) sala nie może być usytuowana w piwnicy lub suterenie, musi być zapewnione światło dzienne;  
f) w sali powinien być zapewniony dostęp do Internetu oraz łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka  

+ przedłużacz); 



 

     
 

 

g) Wykonawca zapewni oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę w zależności od 
pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi 
i nasłonecznieniem 

h) Wykonawca powinien zapewnić zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania  
pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia. 

i) sale powinny znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób  
dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej. 

j) w przypadku obecności osób z niepełnosprawnością Wynajmujący zapewni dostęp do sali oraz 
sanitariatów spełniających wymagania dostępu do osób z niepełnosprawnością (brak barier  
architektonicznych). 

a) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez 
wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu pracy.  
 

WYPOSAŻENIE SALI:  
Sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia:  projektor multimedialny, ekran lub biała 
(bardzo jasna) ściana, łącze internetowe (stałe wi-fi); zestaw komputerowy dla każdego uczestnika 
szkolenia;  
Inne dodatkowe elementy: flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby), miejsce umożliwiające 
przygotowanie serwisu kawowego, co najmniej 2 oddzielne stoliki. 
 
PLANOWANE MIEJSCE WYNAJMU / REALIZACJI ZAJEĆ: Głogów  
 
TERMIN REALIZACJI: Szacunkowy termin wynajmu sali to 19.02.2018 -21.03.2018 
 
Informacja ma na celu oszacowanie ceny rynkowej wynajmu sali.  
 
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY 
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania  
rynku. Ofertę należy dostarczyć min do 3 dni roboczych osobiście lub przesłać na adres mailowy 
m.kwiecien@biuroprojektu.eu lub pocztą na adres:  

 
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara  
Biuro Projektu: ul. B. Kominka 9, 59-220 Legnica   
 
Dodatkowych informacji udziela:  
Magdalena Kwiecień e-mail: m.kwiecien@biuroprojektu.eu 530350843 

 
 

 

 



 

     
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku na: Wynajem sali na potrzeby realizacji zadań  
w ramach projektu „Kierunek->Praca” 

CPV 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 Projekt: „Kierunek->Praca”, nr POWR.01.02.01-02-0130/16 
 Szacunkowy termin realizacji zamówienia: 19.02.018 – 21.03.2018 

 
1. Nazwa (firma)1 oraz adres Wykonawcy: 

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

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

NIP: ............................................................................................................................................................. 

REGON: ...................................................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowe-
go:......................................................................................................................Kalkulacja cenowa Wyko-
nawcy za realizację zamówienia: 

 

 
Rodzaj zajęć 

Wynajem sali na potrzeby realizacji szkolenia Doradca Klienta z kursem 
komputerowym w Głogowie 

 
Cena jednostkowa brutto 

za 1 h tj. 60 min. 
 

 
Kwota: 
………………………………………….....................................................…… 

Słownie: 
……………………………..................................................………………… 

 

 
 

                                                            
 


