Warszawa, 04.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 5.1/EDUMOBILE/2017
w formie rozeznania rynku
dotyczące usługi wynajmu sal na potrzeby projektu
„EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”
I. ZAMAWIAJĄCY
EDU Research Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
biuro@eduresearch.pl
II. INFORMACJE OGÓLNE
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „EDU MOBILE – mobilny system
wsparcia zarządzania szkoleniami”, (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16),
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3.
Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi.
III. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania rynku zgodnie sekcją 6.5.1 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
IV. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie usługi wynajmu sal szkoleniowych
i komputerowych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu „EDU MOBILE – mobilny
system wsparcia zarządzania szkoleniami”.
Usługa wynajmu sal na potrzeby realizacji zadań projektowych obejmuje:
1. Wynajem sal na potrzeby realizacji warsztatów i seminariów eksperckich
w wymiarze 40 dni szkoleniowych (po 8 godzin dziennie), w tym:
-34 dni szkoleniowe w terminie sierpień – grudzień 2017 r., średnio 5-6 dni
w miesiącu
-6 dni szkoleniowych (2 warsztaty 3-dniowe) w terminie kwiecień – czerwiec 2018r.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie zajęć min. 7 dni przed
planowanym spotkaniem.
Szczegółowe wymagania dotyczące sal:
a) lokalizacja: Warszawa
b) wielkość sali: sala 15 osobowa
c) wymagania techniczne: sale winny być klimatyzowane, wyposażone
w niezbędny sprzęt audiowizualny tj. flipchart, tablica, rzutnik/projektor itp.
d) sale winny być dostępne w godzinach 9.00-17.00 w dni powszednie
i weekendy
e) sale winny być udostępnione na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
f) w danym dniu wykorzystywana będzie tylko 1 sala szkoleniowa
g) sale winny zapewnić odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego
oraz dostęp do źródeł prądu
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h) sale winny mieć dostęp do obsługi recepcyjnej oraz posiadać wydzielone
miejsce na przerwy kawowe/obiadowe
i) wykonawca zapewni sale spełniające warunki dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jeśli
taka konieczność wyniknie w trakcie rekrutacji uczestników seminariów,
warsztatów, szkoleń komputerowych, konsultacji metodologicznych,
superwizji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu takiej
konieczności z wyprzedzeniem min. 7 dni
2. Wynajem sal komputerowych na potrzeby realizacji szkoleń w wymiarze 10 dni
szkoleniowych (po 8 godzin dziennie), w tym:
-2 dni szkoleniowe (1 szkolenie 2-dniowe, łącznie 16h) w terminie styczeń 2018 r.
-8 dni szkoleniowych (4 szkolenia 2-dniowe, łącznie 64h) w terminie październikgrudzień 2018 r.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie zajęć min. 7 dni przed
planowanym spotkaniem.
Szczegółowe wymagania dotyczące sal:
a) lokalizacja: Warszawa
b) wielkość sali: sala 12 osobowa
c) wymagania techniczne: sale winny być klimatyzowane, wyposażone w min.
12 indywidualnych stanowisk komputerowych oraz 1 stanowisko dla
prowadzącego z licencjonowanym oprogramowaniem oraz stałym łączem
internetowym oraz w niezbędny sprzęt audiowizualny tj. flipchart, tablica,
rzutnik/projektor itp.
d) sale winny być dostępne w godzinach 9.00-17.00 w dni powszednie
i weekendy
e) sale winny być udostępnione na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
f) sale winny zapewnić odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego
oraz dostęp do źródeł prądu
g) sale winny mieć dostęp do obsługi recepcyjnej oraz technicznej (w przypadku
problemów z korzystaniem ze sprzętu komputerowego), a także posiadać
wydzielone miejsce na przerwy kawowe/obiadowe
h) wykonawca zapewni sale spełniające warunki dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jeśli
taka konieczność wyniknie w trakcie rekrutacji uczestników seminariów,
warsztatów, szkoleń komputerowych, konsultacji metodologicznych,
superwizji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu takiej
konieczności z wyprzedzeniem min. 7 dni
3. Wynajem sal na potrzeby realizacji konsultacji metodologicznych i superwizji
w wymiarze 240 godzin szkoleniowych realizowanych w indywidualnym wymiarze
czasowym w okresie październik 2018 r. – maj 2019 r.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie zajęć min. 7 dni przed
planowanym spotkaniem.
Szczegółowe wymagania dotyczące sal:
a) lokalizacja: Warszawa
b) wielkość sali: sala 15 osobowa
c) wymagania techniczne: sale winny być klimatyzowane, wyposażone
w niezbędny sprzęt audiowizualny tj. flipchart, tablica, rzutnik/projektor itp.
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d) sale winny być dostępne w godzinach 9.00-17.00 w dni powszednie
i weekendy
e) sale winny być udostępniona na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
f) wykonawca winien zapewnić możliwość przeprowadzenia w okresie
październik 2018 r. – maj 2019 r. 4 konsultacji metodologicznych i superwizji
jednocześnie, tzn. posiadać min. 4 sale spełniające opisane kryteria
g) sale winny zapewnić odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego
oraz dostęp do źródeł prądu
h) sale winny mieć dostęp do obsługi recepcyjnej oraz posiadać wydzielone
miejsce na przerwy kawowe
i) wykonawca zapewni sale spełniające warunki dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jeśli
taka konieczność wyniknie w trakcie rekrutacji uczestników seminariów,
warsztatów, szkoleń komputerowych, konsultacji metodologicznych,
superwizji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu takiej
konieczności z wyprzedzeniem min. 7 dni
V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
1. Wykonawca posiada tytuł prawny do lokalu na podstawie prawa własności,
dzierżawy, najmu lub inny równoważny oraz że swobodnie dysponuje lokalem
w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca składając ofertę potwierdza tym samym, że dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a jego
sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia wykonanie zamówienia.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usługi: od podpisania umowy do 31.05.2019.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
(1) Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę
sporządzenia oraz podpis Oferenta;
(2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu
dokumentów) na adres: biuro@eduresearch.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub
dostarczona osobiście na adres: EDU Research Polska, Biuro Projektów, ul. Skarbka
z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa do dnia 08.08.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data
wpływu).
(3) Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
(4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
(5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
(6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cenowe –
najkorzystniejsza cena brutto za realizację całości usługi zgodnie ze wzorem:

A=

𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐𝒘𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
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IX. DODATKOWE INFORMACJE
W sprawach dotyczących przedmiotu rozeznania rynku należy kontaktować się z panią Ewą
Parzyszek, ewa.parzyszek@eduresearch.pl
X. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania
w przypadku:
(1) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
(2) Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
(3) Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
XII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”,
(Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16), realizowanego z w ramach Działania 4.3
Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
(1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
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