Lublin, 08.01.2021 r.
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Żołnierzy Niepodległej 5/7
20-078 Lublin
tel. 81 441 33 44, tel./fax 81 532 14 25
e-mail: biuro@fim.org.pl, www.fim.org.pl
Rozeznanie rynku nr 1/I/RSZ/2021/S
dotyczy rozeznania stawki cenowej za wynajem sali na indywidualne spotkania dla Uczestników
i Uczestniczek projektu „Równamy szanse” w Lublinie
Projekt „Równamy szanse” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7
20-078 Lublin
NIP 712-308-96-56 REGON 060295371
II. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA CENY
1. Zakres rozeznania rynku:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest rozeznanie stawki cenowej za wynajem sali do prowadzenia
indywidualnego coachingu na terenie Lublina w ramach projektu „Równamy szanse”. Z założeniem, że Zamawiający
zgłasza zapotrzebowanie na wynajem sali z następującym wymiarem godzinowym:
***1 sala
Indywidualne spotkania z coachem:
I-V 2021r. – 30 godz./m-c
150 godz. łącznie z możliwością przesunięcia terminu przez Zamawiającego o 1 miesiąc
***2-ga sala
Indywidualne spotkania z coachem:
I-V 2021r. – 30 godz./m-c
150 godz. łącznie z możliwością przesunięcia terminu przez Zamawiającego o 1 miesiąc
***3-cia sala
Indywidualne spotkania z coachem:
I-V 2021r. – 20 godz./m-c
100 godz. łącznie z możliwością przesunięcia terminu przez Zamawiającego o 1 miesiąc.
Przez 1 godzinę rozumiane jest 60 min.
Wymagania:
Wymagania: sala ok. 10 m2 z pełną dostępnością wynajmu sali w godz. 7.00-20.00 od poniedziałku do niedzieli,
znajdująca się na terenie Lublina, (zgodnie z harmonogramem spotkań przedstawionym przez zamawiającego,
uwzględniającym założone w projekcie godziny), z uwagi na to, że częstotliwość spotkań i wymiar godzinowy
tygodniowych spotkań będzie na bieżąco regulowany zgodnie z potrzebami beneficjentów, przekazywany z góry
z 5-dniowym wyprzedzeniem. Sala musi być dostępna w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla
Zamawiającego przed innymi wszelkiego rodzaju podmiotami i udostępnione na każde jego żądanie.
Wynajmowana sala:
 musi znajdować się w Lublinie (woj. lubelskie),
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musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. musi być pozbawiona barier
architektonicznych,
musi spełniać wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe oraz zapewniać dostęp do WC i urządzeń
sanitarnych w bliskiej odległości od sali, wewnątrz budynku,
powinna posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza,
zabezpieczenie przed wilgocią,
musi być wyposażona w co najmniej 2 krzesła i stół, flipchart lub tablicę suchościeralną, bezpłatny,
bezprzewodowy dostęp Internetu,
sala ma gwarantować intymność oraz swobodę wypowiedzi zarówno Uczestników jak i osobom
prowadzącym wsparcie face-to-face, a także zapewniać poufność przekazywanych w trakcie spotkania
informacji (nie może być pomieszczeniem przechodnim),
sala musi być dostępna wyłącznie dla Zamawiającego w godzinach, na które zgłosił zapotrzebowanie.

Wykonawca wynajmując salę:
 zapewnia techniczną obsługę sali przez cały czas wynajmu sali,
 zapewnia utrzymanie sali w czystości,
 umieszczenie w widocznym miejscu (na drzwiach sali, przy wejściu do budynku) informacji o realizacji
zajęć zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.
2. Cena
Prosimy o przedstawienie jednej oferty z jednym wariantem cenowym. Uprzejmie prosimy o podanie ceny netto i
brutto za 1 godz. wynajmu sali. W przypadku złożenia oferty wariantowej zamawiający nie będzie oceniał tej oferty.
3. Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
 dysponuje salą spełniającą wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska,
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
 posiada odpowiednie zaplecze techniczne,
 obiekt, w którym wynajmowana jest sala jest hotelem o standardzie maksymalnie 3 gwiazdkowym lub innym
obiektem, którego standard nie przekracza standardu hotelu 3 gwiazdkowego,
 oferowane sale są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w zakresie opisanym
w poszczególnych częściach przedmiotu zapytania ofertowego),
 nie jest powiązany są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4. Zasady współpracy
 Usługa wynajmu sali będzie rozliczana na podstawie faktury, dostarczonej po zweryfikowaniu z listami
obecności przedłożonymi prze doradcę wspierającego z danego miesiąca po zakończeniu miesiąca z
wyszczególnieniem ilości dni i godzin. Zamawiający zastrzega, że w każdej chwili może zmienić harmonogram
realizacji zamówienia.
 Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wynajem sal, w których zajęcia
rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin najmu.
 Brak możliwości przedpłaty.
 Płatność za usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury Vat, rachunku.
 Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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 powyższej procedury,
polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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-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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia. Oferenci, którzy nie
podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna posiadać:
 wypełniony formularz oferty zawierający cenę netto i brutto oferowanej usługi w przeliczeniu na 1 godzinę
(Załącznik nr 1 – Formularz oferty),
 podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 datę sporządzenia,
 dane kontaktowe oferenta,
 czytelny podpis oferenta.
Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie całościową kwotę netto i brutto, a dla podatnika VAT - kwotę zawierającą
podatek VAT. W ofercie należy podać kwotę netto i brutto (z VAT).
!!! Czytelny podpis oferenta, składającego ofertę potwierdza, że spełnia on wymagania określone w ofercie.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres monika.krysa@fim.org.pl,
pocztą lub dostarczona osobiście do Fundacji Inicjatyw Menedżerskich na adres: ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7,
20-078 Lublin do dnia 12.01.2020 do godz. 9:00.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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Załącznik 1 - Formularz oferty
……………………, …………………
(miejsce, data)
Nawiązując do rozeznania rynku nr1/I/RSZ/2021/S, w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie
społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie, dotyczącego rozeznania stawki cenowej za wynajem sali na
indywidualne spotkania dla Uczestników i Uczestniczek projektu „Równamy szanse” przedstawiam ofertę na
wynajem sali.
1. Dane Oferenta:
Nazwa/ imię i nazwisko Wykonawcy ……………………………………………......................................
NIP:………………………………………………………………………………………………………...
Adres sali : ………………………………………........................................................................................
Nr. telefonu lub/i adres e-mail osoby do kontaktu: ………………………………………………………..
2. Wycena oferty:
L.p.

1.

Zakres usługi

Cena jednostkowa
netto
za 1 godz. (60minut)

Cena jednostkowa
brutto
za 1 godz. (60minut)

Wynajem sali na coaching

* W ofercie należy podać kwotę netto i brutto. Cena rozumiana jest jako koszt kompleksowej realizacji zamówienia
opisanego w zapytaniu ofertowym, a dla podatnika VAT – kwota zawierającą podatek VAT.
1 godzina rozumiana jest jako 60 min.
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w rozeznaniu rynku 1/I/RSZ/2021/S (należy zaznaczyć, jeśli
dotyczy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7,
20 – 078 Lublin, tel. 81 441 33 44, tel/fax. 81 532 14 25 adres e-mail: biuro@fim.org.pl w celach zawartych w Rejestrze Czynności Przetwarzania
Danych obowiązujących w Fundacji Inicjatyw Menedżerskich zgodnie z art. 13 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 (RODO). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

.............................................................................................
Pieczęć i podpis Oferenta/ osób upoważnionych w imieniu Oferenta
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