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33/2019/RR/KOM/BIS                                        
Numer postępowania 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU 

 
Dotyczy projektu: „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski 
Obszar Metropolitalny” – numer projektu RPMP.09.03.00-12-0048/16 
 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie 
z poniższymi informacjami: 
 

1. Zamawiający:  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
ul. Krasickiego 18, I piętro 
30-503 Kraków 
NIP: 945 210 21 52 
REGON: 120 665 488 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Kod CPV: 70220000-9 (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
wynajmu sali szkoleniowej dla 10-15 osób  w Niepołomicach na potrzeby realizacji wstępnego 
szkolenia dotyczącego działalności w obszarze ekonomii społecznej w dniu 05.04 2019 roku. 
Usługa zostanie zrealizowana w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. 
 

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: 
a) Sala do przeprowadzenia szkolenia musi znajdować się w Niepołomicach. 
b) Sala do przeprowadzenia szkolenia musi znajdować się na parterze lub na piętrze – nie może 

znajdować się w podpiwniczeniu lub suterenie, 
c) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni 1 salę do przeprowadzenia 

szkolenia o powierzchni minimum 34 m2. 
d) W sali szkoleniowej muszą znajdować się stoły i krzesła dla odpowiedniej liczby osób (10-15 

uczestników i uczestniczek + trener/trenerka) z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla 
uczestników szkoleń. 

e) Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 16:00 – 20:00 (w sumie trwać będzie 4 godziny zegarowe). 
f) Wyposażenie sali szkoleniowej: flipchart wraz z papierem, kolorowe pisaki, ekran do prezentacji, 

rzutnik multimedialny (projektor), przedłużacz, stolik na sprzęt audio-video.  
g) W sali musi znajdować się odpowiednie oświetlenie: dostęp do  światła dziennego oraz całodobowe 

oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie. 
h) Zaplecze sanitarne (toaleta) powinna znajdować się na tym samym poziomie co sala/znajduje się na 

innym poziomie z możliwością dojazdu windą. 
i) Sala musi mieć możliwość zamykania na klucz podczas przerw;  
j) Oferent zobowiązuje się do: 
 ponoszenia kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz 

utrzymania czystości w pomieszczeniach, z których korzystają uczestnicy i uczestniczki projektu, 
 dostarczenia maksymalnie w ciągu jednej godziny od momentu zgłoszenia urządzeń i sprzętów 

wolnych od wad jako zamienniki niesprawnych urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu sali. 
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k) Pomieszczenie, w którym będą przebywać uczestnicy i uczestniczki projektu musi mieć zapewnione 
zaplecze do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać 
odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. 

l) Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sali, m.in. naklejenie/rozwieszenie 
informacji o realizowanych warsztatach oraz ich współfinansowaniu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. na drzwiach, ścianach itp.). 
 

4. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2019. Wpisana w niniejsze postępowanie data może ulec 
zmianie, a każde przesuniecie terminu realizacji usługi będzie zgłaszane Wykonawcy w terminie 
najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem i uzgadniane. 

 
5. Miejsce świadczenia usługi: Niepołomice. 

 
6. Składanie propozycji cenowych: 
a) forma: pisemna lub elektroniczna, tj. złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłanie 

emailem skanu podpisanej propozycji cenowej na adres e-mail: joanna.sokolnicka@bis-krakow.pl – 
według wzoru formularza propozycji cenowej, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania 
(decyduje data wpływu), 

b) cena powinna być obliczona jako całościowa cena brutto za godzinę wynajmu sali (z obowiązującym 
podatkiem od towarów i usług VAT), 

c) termin: 03.04.2019 r. do godziny 12:00. 
 

7. Informacje dodatkowe: 
a) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ich 
propozycji cenowych, 

b) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu  
Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego, 

c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 
cywilnego, 

d) Niniejsze postępowanie ma charakter rozeznania cenowego i nie stanowi dla Zamawiającego 
zobowiązania do zawarcia umowy, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową, 
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia oraz ewentualnej rezygnacji 

z zamówienia, 
g) dodatkowych informacji udziela: Joanna Sokolnicka telefon + 12 412 15 24, e-mail: 

joanna.sokolnicka@bis-krakow.pl. 
 
 
Kraków, dnia 27.03.2019 r.   
   
Załącznik: 
Formularz propozycji cenowej 


