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(„częśd opisowa”) 

Rzeszów, 20.12.2018 r. 

ZAPYTANIE O CENĘ 1/S/SK/2018 

w przedmiocie usługi wynajmu sal szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Strefa Kobiet” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy. Działanie7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 
pracy - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu paostwa. 

Projekt „Strefa Kobiet” realizowany jest przez HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu 
Hubert Durlik z siedzibą ul. Leśna 1a/2 25-509 Kielce16,  NIP: 9590808310, REGON: 290355570  
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet 
VII .Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1.Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty 
konkursowe, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 i współfinansowany  
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa. 

I. Zamawiający  
HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik  
ul. Leśna 1a/2, 
25-509 Kielce 

II. Opis przedmiotu zapytania  
1. Przedmiotem zapytania jest: 

 
I. Wynajem sal doradczych na terenie miasta Rzeszowa, ze względu na najdogodniejsze położenie względem 

dojazdów w obszarze realizacji projektu, na łącznie nie więcej niż 1820 godzin zegarowych (1 godzina = 60 
minut) w ramach projektu „Strefa Kobiet”. 
 
Cel: Przeprowadzenie spotkao indywidualnych w relacji 1:1 (Uczestniczka – doradca, Uczestniczka – 
psycholog, Uczestniczka – pośrednik pracy) dla łącznie 70 Uczestniczek projektu „Strefa Kobiet” w terminie 
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie 
(termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu) w zależności od postępu realizacji projektu. 

1) Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 
1. Łączna liczba godzin do zrealizowania: 280 h, tj. 4h/1 Uczestniczka Projektu; w postaci 2 spotkao x 2h,  

w terminach i godz. dostosowanych do możliwości Uczestniczki Projektu. 
2. Łączna liczba godzin do zrealizowania: 560 h, tj. 8h/1 Uczestniczka Projektu; w postaci 4 spotkao x 2h,  

w terminach i godz. dostosowanych do możliwości Uczestniczki Projektu. 
 
2) Indywidualne spotkania z psychologiem 
1. Łączna liczba godzin do zrealizowania: 280 h, tj. 4h/1 Uczestniczka Projektu; w postaci 2 spotkao x 2h,  

w terminach i godz. dostosowanych do możliwości Uczestniczki Projektu. 
 
3) Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 
1. Łączna liczba godzin do zrealizowania: 700 h, tj. 10h/1 Uczestniczka Projektu; w postaci 4 spotkao tj.  

2 spotkania x 3h i 2 spotkania x 2h,  w terminach i godz. dostosowanych do możliwości Uczestniczki 
Projektu. 

II. Wynajem sal szkoleniowych na terenie miasta Rzeszowa, ze względu na najdogodniejsze położenie 
względem dojazdów w obszarze realizacji projektu, na łącznie nie więcej niż 280 godzin szkoleniowych  
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(1 godzina = 45 minut) w ramach projektu ,,Strefa Kobiet”. 
 
Cel: Przeprowadzenie grupowych warsztatów w podziale na 7 grup po średnio 10 osób/grupa  
dla łącznie 70 Uczestniczek projektu „Strefa Kobiet” w terminie od dnia podpisania umowy  
do dnia 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może 
ulec wydłużeniu/skróceniu) w zależności od postępu realizacji projektu. 

Grupowe poradnictwo zawodowe: 
1. Łączna liczba godzin do zrealizowania: 280 h, tj.40h/1 grupa; w postaci 5 spotkao x 8h,  

w terminach i godz. dostosowanych do możliwości Uczestniczek Projektu. 

2. Zamawiający nie wyklucza jednak konieczności wynajmu sal do przeprowadzenia zadao w ramach projektu 
w innej miejscowości  np. w przypadku zebrania się grupy zamieszkałej w innej lokalizacji na terenie 
województwa podkarpackiego. Dokładne miejsca realizacji zadao w ramach projektu zostaną podane po 
zrekrutowaniu grup.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin doradczych/szkoleniowych.  

4. Sale, jak i obiekt, w którym się znajdują sale muszą byd przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, nie mogą zawierad barier architektonicznych. 

5. Sale muszą spełniad wszystkie wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe określone przepisami prawa 
stawiane pomieszczeniom, w którym będą prowadzone wsparcia indywidualne / szkolenia. 

6. Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO  WP 
2014 – 2020. 

7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Wykonawcy powiązani z Zamawiającym HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu 
Hubert Durlik kapitałowo lub osobowo zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

9. Kod CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych  niż mieszkalne. 

10.  Sposób przygotowania i składania ofert  
 
1. Miejsce składania ofert: HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik  
ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce 
2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego 
dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca składania ofert.  
3. Oferta musi byd złożona do dnia 03.01.2019 r. do godziny 09:00 Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na 
określonych warunkach i z określonym podmiotem, który złożył ofertę. 
 

III.    ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 
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(„częśd ofertowa”) 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

 

……………………………………………. 

pieczęd firmowa Wykonawcy 

(jeśli dotyczy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy :  

Adres zamieszkania/adres siedziby 

Wykonawcy : 
 

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

NIP (jeśli dotyczy):  

REGON (jeśli dotyczy):  

Odpowiadając na zapytanie o cenę z dnia 20.12.2018 r., Zamawiającego – HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa 

Finansowego i Biznesu Hubert Durlik z siedzibą ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce w przedmiocie usługi wynajmu sal 

szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Strefa Kobiet” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek 

pracy. Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, składam 

następującą ofertę cenową obejmującą wszelkie koszty wykonania usługi określonej w przedmiocie zapytania: 

Przedmiot zapytania 
Łączna liczba 

godzin najmu 

Cena 

jednostkowa za 

godzinę najmu 

(w zł brutto) 

Całkowity koszt w zł brutto 

(liczba godzin najmu x cena 

jednostkowa za godzinę 

najmu) 

Wynajem sal doradczych 

(1 godzina = 60 minut) 
1820h 

 
 

Wynajem sal szkoleniowych 

(1 godzina = 45 minut) 
280h 

 

 
 

CAŁKOWITY KOSZT 
 

 

                                  ………………………….………….. 

                                      Miejscowośd i data 
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Oświadczam, że: 

1. Sale, jak i obiekt, w którym się znajdują sale są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
nie zawierają barier architektonicznych. 

 TAK
1
     NIE 

2. Sale spełniają wszystkie wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe określone przepisami prawa stawiane 
pomieszczeniom, w którym będą prowadzone wsparcia indywidualne / szkolenia grupowe.  

 TAK      NIE 

3. Potwierdzam możliwośd wynajmu sal do przeprowadzenia zadao w ramach projektu  
w innej miejscowości  np. w przypadku zebrania się grupy zamieszkałej w innej lokalizacji na terenie 
województwa podkarpackiego.  

 TAK      NIE 

4. Wykonawca (nazwa Wykonawcy) …………………………………………………….………………………….……………………………….  

JEST      NIE JEST 

powiązany osobowo lub kapitałowo z  HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert 

Durlik z siedzibą ul .Leśna 5-509 Kielce,NIP:9590808310, REGON:290355570. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  
oraz Partnerem wiodącym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego 
oraz Partnera wiodącego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego oraz Partnera wiodącego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa  

lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczam również, iż nie pozostaje z Zamawiającym oraz Partnerem wiodącym w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, który może budzid uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego 
postępowania. 

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności  

za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą.  

 

………………………..…………………………… 

                                                                                                                          (Czytelny podpis Wykonawcy/osoby/osób 

                                                                                                                                            reprezentującej/cych  Wykonawcę) 

                                                           
1  Zaznaczyd właściwe 


