„Projekt-Praca”
Tomaszów Mazowiecki, 12.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021/RR
dotyczące
dot. wynajmu sal na potrzeby:
opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
realizacji warsztatów umiejętności społecznych
realizacji poradnictwa psychologicznego
realizacji poradnictwa zawodowego indywidualnego
realizacji poradnictwa zawodowego grupowego
W
związku
z
realizacją
projektu
„Projekt-Praca”
nr
umowy:
RPLD.09.01.01-10-B018/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne", Działanie
IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym",
Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym", Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, w ramach
procedury rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:
1. Wynajmu sal na potrzeby opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (spotkania
indywidualne).
2. Wynajmu sal na potrzeby realizacji grupowych warsztatów umiejętności społecznych
3. Wynajmu sal na potrzeby realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego
4. Wynajmu sal na potrzeby realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego
5. Wynajmu sal na potrzeby realizacji grupowego poradnictwa zawodowego
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
ul. Farbiarska 20/24 lok b107
97-200 Tomaszów Mazowiecki
KRS: 0000698928
NIP: 7732483651
REGON: 36849138100000
Biuro projektu:
ul. Warszawska 10/14 lok. 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Osoba do kontaktu: Andrzej Mikos, e-mail: fundacja_eis@interia.pl
Godziny pracy biura: 8.00-16.00
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV): 70220000-9 - Usługi
wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu pomieszczeń (sal) na
potrzeby realizacji zajęć indywidualnych i grupowych w ramach projektu „Projekt-Praca”
Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 18-67 lat zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów opoczyńskiego
i/lub tomaszowskiego (w województwie łódzkim). Minimum 50% uczestników projektu
stanowić będą osoby niepełnosprawne:


posiadające umiarkowany/znaczny stopień niepełnosprawności
lub



posiadające
niepełnosprawność
intelektualnymi

sprzężoną

z

zaburzeniami

psychicznymi/

lub


posiadające całościowe zaburzenia rozwoju

Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje wynajem sal na
terenie miasta Opoczna na potrzeby realizacji:
1. Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (spotkania indywidualne) 4h/os. dla 30
Uczestników projektu (łącznie 120h)*
2. Grupowych warsztatów umiejętności społecznych (zajęcia grupowe w grupach
do 12 osób) 40 h/grupa dla 3 grupy (łącznie 120 h)
3. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego
10h/os. dla 30 Uczestników projektu (łącznie 300h)*

(spotkania

indywidualne)

4. Indywidualnego poradnictwa zawodowego (spotkania indywidualne) 4h/os. dla
30 Uczestników projektu (łącznie 120h)*
5. Grupowego poradnictwa zawodowego (zajęcia grupowe w grupach do 12 osób)
24 h/grupa dla 3 grup (łącznie 72 h)
 Zaplanowana liczba godzin spotkań może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby
uczestników, zmianę liczby dni spotkań. Zmiany mogą również wynikać ze zmiany
warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
Zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej:
Przedmiot zamówienia

Wymagania
1. wyposażenie w stół lub biurko oraz krzesła dla 2 osób
2. wyposażenie we flipchart wraz z kompletem mazaków,
przedłużacz, kosz na śmieci.
3. zapewnione

oświetlenie

naturalne

i

sztuczne,

odpowiednia temperatura w zależności od pory roku,
wymiana
Części: 1, 3, 4

powietrza,

niekorzystnymi

zabezpieczenie
warunkami

przed

wilgocią,

cieplnymi

i

nasłonecznieniem.
4. dostępność

minimum

na

10

minut

przed

i

po

zakończeniu realizacji wsparcia
5. zapewniony dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w
bliskiej odległości od sali (w tym samym budynku, w
którym znajduje się sala).
6. dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez
Zamawiającego
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7. lokalizacja dogodna komunikacyjnie dla uczestników.
1. wyposażenie w stoliki/ławki oraz krzesła dla 5 osób +
biurko i krzesło dla prowadzącego zajęcia grupowe
2. wyposażenie we flipchart wraz z kompletem mazaków,
przedłużacz, kosz na śmieci.
3. zapewnione

oświetlenie

naturalne

i

sztuczne,

odpowiednia temperatura w zależności od pory roku,
wymiana
Części: 2, 5

powietrza,

niekorzystnymi

zabezpieczenie
warunkami

przed

wilgocią,

cieplnymi

i

nasłonecznieniem.
4. dostępność

minimum

na

10

minut

przed

i

po

zakończeniu realizacji warsztatów
5. zapewniony dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w
bliskiej odległości od sali (w tym samym budynku, w
którym znajduje się sala).
6. dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez
Zamawiającego
7. lokalizacja dogodna komunikacyjnie dla uczestników.
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Wykonawca zapewni odbiór odpadów powstałych podczas realizacji form wsparcia
wskazanych w punkcie.
2. Spotkania, w ramach których będzie realizowana usługa wynajmu sali odbywać się będą
w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w weekendy w zależności od preferencji
uczestników w godzinach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma opłatę za faktycznie wynajętą liczbę godzin sal na spotkania w
danym miesiącu.
II. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia:


Część 1: Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 – lipiec 2021 (dokładny termin
realizacji zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym)



Część 2: Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 – lipiec 2021 (dokładny termin
realizacji zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym)



Część 3: Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 – marzec 2022 (dokładny
termin realizacji zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym)



Część 4: Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 – sierpień 2021 (dokładny
termin realizacji zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym)



Część 5: Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 – marzec 2022 (dokładny
termin realizacji zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym)

2. Miejsce realizacji zamówienia: Opoczno.
III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem, złożyć osobiście w
Biurze Projektu Zamawiającego pod adresem:
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
ul. Warszawska 10/14 lok. 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
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lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja_eis@interia.pl
w terminie do dnia 21.05.2021 r do godziny: 16:00.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim zgodnie ze wzorem Formularza
oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do formularza oferty należy dołączyć:
V.

Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Imię i nazwisko: Andrzej Mikos
stanowisko: Koordynator projektu
Adres: ul. Farbiarska 20/24 lok b107, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
Dane kontaktowe: tel. 669 586 239, e-mail: fundacja_eis@interia.pl

VI.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2021/RR

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym przedkładam ofertę Zamawiającemu:
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
ul. Farbiarska 20/24 lok b107
97-200 Tomaszów Mazowiecki
KRS: 0000698928
NIP: 7732483651
REGON: 36849138100000
Nazwa Oferenta:
Adres:
NIP
REGON
KRS
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją:
Cena brutto
za 1 godzinę
realizacji
usługi

Liczba
godzin

Cena oferty
brutto

Część 1: Wynajem sal na potrzeby realizacji
Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (spotkania
indywidualne) 4h/os. dla 30 Uczestników
projektu (łącznie 120h)*

………………… zł

…………

………………… zł

Część 2: Wynajem sal na potrzeby realizacji
grupowych warsztatów umiejętności społecznych
(zajęcia grupowe w grupach do 12 osób)
40h/grupa dla 3 grup (łącznie 120h)

………………… zł

…………

………………… zł

………………… zł

…………

………………… zł

………………… zł

…………

………………… zł

………………… zł

…………

………………… zł

Część 3: Wynajem sal na potrzeby realizacji
indywidualnego poradnictwa psychologicznego
(spotkania indywidualne) 10h/os. dla 30
Uczestników projektu (łącznie 300h)*
Część 4: Wynajem sal na potrzeby realizacji
indywidualnego
poradnictwa
zawodowego
(spotkania
indywidualne)
4h/os.
dla
30
Uczestników projektu (łącznie 120h)*
Część 5: Wynajem sal na potrzeby realizacji
grupowego poradnictwa zawodowego (zajęcia
grupowe w grupach do 12 osób) 24h/grupa dla 3
grup (łącznie 72h)
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SZCZEGÓŁY OFERTY
Lokalizacja sali szkoleniowej:.........................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:......................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/-liśmy się z
Zamawiającego warunki.

Zapytaniem

ofertowym

i

przyjmuję

postawione

przez

2) złożona oferta spełnia wymogi określone w Zapytaniu ofertowym w pkt. Opis Przedmiotu
Zamówienia.
3) spełniam/-my wszystkie kryteria formalne dotyczące Oferentów, określone w Zapytaniu
ofertowym.
4) znajduję/-my się w sytuacji
przedmiotu zamówienia.

ekonomicznej

i

finansowej

zapewniającej

wykonanie

5) cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi zgodnie
z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6) zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
8) wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-liśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 1.

…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Oferenta)

1

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2021/RR

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko2: …………………………………………………………………………………
Oświadczam, że …………………………………………………………………… (nazwa Oferenta/Imię i nazwisko)
oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu nie są powiązane osobowo
ani kapitałowo z Fundacją Europejskich Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Farbiarska 20/24 lok b107, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz osobami
uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu, w szczególności poprzez:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;



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



pozostawaniu 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.

………………………………………………………………
data i czytelny podpis

2

W przypadku składania oświadczenia przez osoby fizyczne/osoby wskazane do realizacji zamówienia
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2021/RR

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Europejskich Inicjatyw
Społecznych, ul. Farbiarska 20/24 lok b107, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 508-443500.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnego z zapytaniem nr
3/2021/RR.
c) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

…………………………………………………………………
data i czytelny podpis
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
*

Wyjaśnienie:
prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
nie
ma
zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .
**

