Klucze, 02.10.2018 r.
Zamawiający:
JMM Mariusz Lewandowski
Os. Jana III Sobieskiego 37/21
60-688 Poznań
www.jmm.net.pl
Osoba do kontaktu ws.zamówienia:
Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

ROZEZNANIE RYNKU nr MRPO/0212/SALA/4

W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. REGION
SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA –
PROJEKTY KONKURSOWE, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług
związanych z wynajmem sal na szkolenia dla uczestników projektu „OD WYKLUCZENIA DO
ZATRUDNIENIA”.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż
mieszkalne).
1. Okres świadczenia usług związanych z wynajem sali: od dnia podpisania umowy, nie później
niż do dnia 31.12.2019 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski,
chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski. Prowadzący rozpoznanie zaleca, aby
lokalizacja obiektu była (ze względów ograniczonej mobilności uczestników) w obrębie granic
administracyjnych województwa małopolskiego, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski,
wadowicki, miechowski, krakowski Odległość z miejscowości gdzie zlokalizowany będzie
ośrodek szkoleniowy/baza szkoleniowa do miejsca zamieszkania uczestników może przekroczyć
50 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami
komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie będzie zlokalizowany ośrodek
szkoleniowy/baza szkoleniowa do miejsca zamieszkania uczestników. Jednak dopuszcza się
możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem - w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy
we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestników
warsztatów spod siedziby biura projektu (ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze) do miejsca, w
którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestniczce przed ten budynek oraz
opiekę w czasie podróży dla ON.

3. Wymiar godzinowy warsztatów
W ramach Projektu na warsztatach aktywizacyjnych podczas 6-dniowych spotkań weźmie udział
100 osób w grupach średnio 10 osobowych (min 6 osób max 14 osób). Łącznie średnio ok. 10
grup szkoleniowo/warsztatowych. W każdym warsztacie będzie uczestniczył również trener.

4. Uczestnikami warsztatów będą osoby zamieszkujące województwo małopolskie, powiaty:
olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski, zagrożone wykluczeniem
społecznym, osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r., ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności. W każdym
warsztacie będzie uczestniczył również trener.

5. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie zapewnienie usługi związanych z wynajmem sal (kod CPV:
70220000-9) dla szkoleń organizowanych w ramach projektu „OD WYKLUCZENIA DO
ZATRUDNIENIA”. W ramach projektu w warsztatach aktywizacyjnych podczas 6-dniowych
spotkań weźmie udział min. 100 osób w grupach średnio 10 osobowych (min. 6 osób max. 14
osób). Łącznie 10 grup szkoleniowych/warsztatowych. W każdym warsztacie będzie
uczestniczył również trener.

Informacje dot. przedmiotu zamówienia:
 planowana liczba warsztatów: 10,


planowana liczba uczestników warsztatów: średnio 10 uczestników i doradca,



przybliżony czas wynajmu Sali szkoleniowej każdego dn. Śr. 7h,



wszystkie powierzchnie użytkowe, niezbędne do realizacji zamówienia, dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim oraz
osób niedowidzących i niewidomych (sala szkoleniowa, zaplecze socjalne, w tym toalety w
odległości nie większej niż 50 m od sali szkoleniowej, sale konsumpcyjne/restauracyjne),



zapewnione bezpłatne miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu – szatnia
strzeżona.

Wymagania dotyczące sali konferencyjnej:
 powierzchnia sali min. 35 m2,


odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
zaciemnienia sali w miarę potrzeb,



drzwi w obiekcie, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niedowidzących i niewidomych,
umożliwiające swobodny dojazd/przejazd/przejście, bez progów, schodów, wykładziny
utrudniającej poruszanie się,



stoły i krzesła miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka



łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),



flipchart lub tablica łatwo ścieralna, markery,



dostęp do bezprzewodowego Internetu,



zapewnienie sprzętu multimedialnego: rzutnik, ekrany do rzutnika (zapewniające bardzo dobrą
widoczność wyświetlanych prezentacji z dowolnego miejsca sali),



zapewnienie obsługi technicznej podczas trwania warsztatów,



wyposażenie sali w klimatyzację z możliwością regulacji temperatury,



zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub
przebywania osób niebiorących udziału w warsztatach),



umożliwienie zainstalowania w sali sprzętu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej;
Wykonawca powinien udostępnić salę szkoleniową z odpowiednim wyprzedzeniem
umożliwiającym zainstalowanie i przetestowanie sprzętu (na min. 3-4 h przed
warsztatem/opcjonalnie dzień wcześniej),



możliwość oznaczenia miejsca warsztatu.

Jednostkowe ceny brutto za ww. usługi nie mogą przekroczyć następujących wartości:
- sala szkoleniowa do 50 os.: 60,00 zł /godzinę

Prowadzący rozpoznanie zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników warsztatów do dwóch
dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów w uzgodnieniu z Wykonawcą. W związku z tym,
Prowadzący rozpoznanie zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi.
Wymagania Prowadzącego postępowanie wobec Wykonawcy:
1) wynajem sali szkoleniowej na każdy dzień warsztatu (1 warsztat trwa 6 dni, przybliżony czas
wynajmu sali każdego dnia: śr. 7 h). Sala musi dodatkowo spełniać warunki: dostęp do
światła dziennego oraz klimatyzacja, dostęp dla osób z niepełnosprawnością m.in. ruchową.
2) ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
3) informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu OD
WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA,
4) prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu
O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub osoby prawne, które:
1. dysponują potencjałem technicznym (standard obiektu min. dwie gwiazdki) i osobowym
niezbędnym do wykonania zamówienia.
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Prowadzący rozpoznaniem.
4. wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
postanowień niniejszego rozeznania rynku.
5. zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym
uzgadnianych każdorazowo z Prowadzący rozpoznaniem.
6. Przestrzegają prawa pracy i zobowiązań wobec państwa i pracowników. Tym samym nie zalegają z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne1 oraz nie są
prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
1

Z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Prowadzący rozpoznanie wyznacza udokumentowanie w/w warunków poprzez złożenie oświadczeń
zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania rynku .

………………………………………………………………………
(Prowadzący rozpoznanie lub osoba działająca w imieniu
Prowadzącego postępowanie)
Załączniki:
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz oferty z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia

