
 

         Kłodzko, 15.03.2017r. 
Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko 
tel./fax (74) 867-52-04 
www.omnibus-edu.pl 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/03/2017 

dotyczące wynajmu sal w projekcie  
„Pierwszy krok w zawodową przyszłość” nr POWR.01.02.01-02-0144/16 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z realizacją projektu „Pierwszy krok w zawodową przyszłość” POWR.01.02.01-02-
0144/16 na terenie powiatów: wrocławski, kłodzki, m. Wrocław, Agencja Usług Oświatowych 
„Omnibus” sp. z o.o. planuje wynajęcie sal celem realizacji zadań: 
- Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania, 
- Indywidualne Poradnictwo zawodowe, 
dla 120 uczestników/uczestniczek projektu, w planowanym terminie: marzec 2017r. – 
styczeń 2018r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji. 
 
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku i ustalenia ceny rynkowej 
zamówienia.  
 
Przedmiot zapytania 
1. Przedmiotem zapytania jest wynajem sal w ramach projektu „Pierwszy krok w zawodową 
przyszłość” POWR.01.02.01-02-0144/16 na potrzeby realizacji wsparcia: 
- Identyfikacja potrzeb uczestników projektu Indywidualny Plan Działania: maksymalnie 480 
godzin zegarowych, 
- Indywidualne poradnictwo zawodowe: maksymalnie 336 godzin zegarowych. 
Maksymalna liczba godzin wynajmu sali: 816 godzin zegarowych. 
2. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sal we Wrocławiu. Jeśli w wyniku rekrutacji 
okaże się, że potrzebne będą sale szkoleniowe w innych miejscowościach, znajdujących się 
na obszarze realizacji projektu, przeprowadzone zostaną kolejne rozeznania rynku. 
3. Faktyczna liczba godzin wynajmu sali będzie uzależniona od liczby godzin wsparcia 
indywidualnego realizowanego w projekcie na terenie Wrocławia. Zamawiający nie określa 
ani nie gwarantuje minimalnej liczby godzin, na które wynajmowana będzie sala 
szkoleniowa. Wartość zamówienia będzie zatem uzależniona od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego, zgodnie ze zleceniami przekazywanymi Wykonawcy drogą 
elektroniczną/telefoniczną. 
4. Wsparcie organizowane będzie w okresie od marca 2017r. do stycznia 2018r.  
 
Warunki składania ofert 
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 



 

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem lokalowym i technicznym oraz 
zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia na obszarze miasta Wrocław.  

3. Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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, 
polegające w szczególności na:  

 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
 - 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. 

 
Zadania Wykonawcy 
1. Zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali na obszarze miasta Wrocław. Wymagania 
jakie powinna spełniać sala: 

- powinna posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 10m2 (1 uczestnik/czka +doradca 
zawodowy), 
- powinna posiadać stół i krzesła dla 2 osób, 
- powinna być wyposażona w flipchart wraz z mazakami,  
- powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowe 
oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,  
- sala nie może znajdować się w piwnicy, suterenie. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w których 
będą prowadzone zajęcia. 

3. Sale na wsparcie indywidualne wynajmowane będą na czas od 4 do 12 godzin 
zegarowych/dziennie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 

4. Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 
pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sanitarnej do 
realizacji zajęć.  

6. Sale będą  wynajmowane w okresie od marca 2017r. do stycznia 2018r., co do zasady  
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Pożądana dostępność sali w godz. 8.00 -20.00. 

7. W zależności od uczestnictwa w projekcie oraz zgłaszanych potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami sale nie będą posiadać barier architektonicznych. Ewentualne 
potrzeby osób niepełnosprawnych będą zgłaszane przez Zamawiającego. 

 
Dane kontaktowe 
Prosimy o przesłanie/złożenie oferty cenowej na załączonym Formularzu oferty na adres: 
Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko, osobiście, 
za pośrednictwem poczty polskiej lub e-mailem na adres: dolnoslaskie@eurogrupa.pl lub 
omnibus01@poczta.onet.pl do dnia 22.03.2017 r. do godziny 16.00. Cena powinna być 
podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 


