Włocławek, 16.11.2020
ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „AKTYWUJ SUKCES !”
W związku z realizacją projektu pn.: „Aktywuj SUKCES!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014-2020, Centro Plus Andrzej Rafalski zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania
rynku.
OPIS ZAPYTANIA
Zamówienie składa się dwóch części i obejmuje:
1.

Wynajem sal szkoleniowych na spotkania indywidualne
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sal na Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz
Indywidualne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości

✓
✓

realizacja zadania: 1.12.2020 – 31.03.2020
zakres usługi: Wynajem sali na spotkania indywidualne

2.

Wynajem 1 sali szkoleniowej na spotkania grupowe.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sal na wsparcie grupowe
✓
✓

realizacja zadania: 1.12.2020 – 31.03.2020
zakres usługi: Wynajem sal szkoleniowych, które pomieszczą min 11 osób,

Wymagania jakie powinna spełniać sala na spotkania indywidualne i szkoleniowa:
- sala powinna być wyposażona w stoły, krzesła, tablice flipchart lub tablice suchościeralne,
- sale powinny posiadać bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka +
przedłużacz);
- rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna ściana (dotyczy sali szkoleniowej);
- sale powinny być dostępne na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnych
materiałów szkoleniowych przez doradcę/ wykładowcę;
- sale oraz budynek, w którym się znajdują powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- sale powinny posiadać bezpłatny dostęp do toalety usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sal.
Wynajmujący powinien zapewnić najemcy możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone
zajęcia. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia czystości w wynajmowanych salach przez wszystkie dni
najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć.
Sala powinna być dostępna zarówno w dni powszednie jak i weekendy, zgodnie z harmonogramem
dostarczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Zaoferowaną cenę brutto za wynajem sali na spotkania indywidualne i grupowe prosimy podać w Formularzu załącznik nr 1 i dostarczyć go w formie papierowej do biura projektu „Aktywuj SUKCES!” na adres Centro Plus
Włocławek 87 – 800 ul. Jesionowa 1 lub przesłać w formie elektronicznej (scan oryginału dokumentu) na adres:
a.supel@centro-plus.pl do dnia 25.11.2020 r. do godz. 15:00.

Załącznik nr 1
FORMULARZ DOT. WYNAJMU SAL W RAMACH PROJEKTU AKTYWUJ SUKCES!

Dane

cena brutto za 1 godzinę wynajmu sali na
spotkania indywidualne – spotkania
indywidualne

cena brutto za 1 godzinę wynajmu sali
szkoleniowej - spotkania grupowe

…………………………………………………………………… zł

…………………………………………………………………… zł

*niepotrzebne skreślić

..........................................................................
data i podpis

