Warszawa, 20 marca 2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące wynajmu sal szkoleniowych
W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez QS Zurich Sp. z o.o. zwracam się
z prośbą o oszacowanie kosztów usługi najmu sali szkoleniowych w zakresie opisanym poniżej
w ramach projektu „Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia !”
nr RPMP.08.02.00-12-0118/15 realizowanego na terenie województwa małopolskiego (Tarnów) w
okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 27 marca 2017r. do 31 października 2019r.
I. ZAMAWIAJĄCY:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl
telefon: +48 22 651 74 88
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Wykonawca składając ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo 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:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w cel ustalenia ceny rynkowej:
a) wynajmu sali szkoleniowej (dla 12 osób)
b) wynajmu sali doradczej (dla 5 osób)
W momencie realizacji projektu z potencjalnym wynajmującym zostanie podpisana umowa,
w której zostaną określone szczegółowo warunki współpracy m.in. ilość godzin oraz terminy.
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 Sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
pomieszczeniom, w których organizowane jest doradztwo i szkolenia.
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IV. STANDARD SAL

 Standard
- czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami,
nieuszkodzone meble, klimatyzacja, winda w przypadku sal na piętrze.
 W przypadku obecności osób z niepełnosprawnością Wynajmujący zapewni dostęp do sal
spełniających wymagania dostępu do osób z niepełnosprawnością (brak barier
architektonicznych.
 Dostępność sal na doradztwo i szkolenia w godzinach 8.00-20.00.
V. WYPOSAŻENIE SAL
Sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie szkolenia: projektor multimedialny, ekran
lub biała (bardzo jasna), ściana, łącze internetowe (stałe, wi-fi), inne dodatkowe elementy: flipchart
i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby) i dostęp do ksero w budynku (uczestnicy mogą
kserować bilet oraz rachunek kosztów podróży- max 40 kopii na szkolenie).
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono do: 24.03.2017r. do godziny 24.00.
Informację zwrotną (oferty) oraz wszelkie pytania proszę kierować drogą e-mailową na adres
e-mail: zamowienia@qszurich.pl.

Nazwa usługi

Cena netto
w PLN

…… PLN

…… PLN
…………PLN

najem sali doradczej (dla 5 osób)

stawka…………….
…… PLN

…… PLN
…………PLN
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cena jednostkowa za godzinę
wynajmu sali

Cena brutto
w PLN

stawka……………

najem sali szkoleniowej (dla 16
osób)
cena jednostkowa za godzinę
wynajmu sali

Podatek (stawka
i kwota w PLN)
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Załącznik nr 1

OFERTA
dotycząca wynajmu sal doradczo – szkoleniowych

Nazwa i adres firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………

Oferuję wynajem sal za kwotę:
a) cena jednostkowa tj. cena za jedną godzinę wynajmu sali doradczej (do 5 osób)
:……………………………...zł brutto,

/słownie:…………………………………………………………………………/
b) cena jednostkowa tj. cena za jedną godzinę wynajmu sali szkoleniowej (do 12
osób):……………………………...zł brutto,

/słownie:…………………………………………………………………………/

Niniejszym oświadczam, że sale spełniają wymagania opisane w rozeznaniu cenowym.

……………………………………………………….

Data

Podpis / pieczątka
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………………………..
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