
 
 
 
 

 
 
 
 

Białystok, 24.03.2017r. 

 

Szanowni Państwo,   

 
W związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi 
priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
zatrudnienia - realizator projektu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.,  zwraca się z prośbą o ofertę na 
Wynajem Sali Szkoleniowej, na realizację zajęć: 
 

Zad. 1. Identyfikacji Potrzeb Uczestnika Projektu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy (analizy 
predyspozycji zawodowych osób ubiegających się o udział w projekcie „Postaw na aktywność”) 

 Spotkania indywidualne, 3 godz./osobę -  60 osób – łącznie 180 godz. 

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: IV-VII 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 
 

Zad. 2. Poradnictwo zawodowe grupowe 
 Spotkania grupowe, 18 godz./grupę -  6 grup 10 osobowych – łącznie 108 godz. 

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: V-VIII 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 
 

Zad. 3. Poradnictwo zawodowe indywidualne  
 Spotkania indywidualne, 3 godz./osobę -  60 osób – łącznie 180 godz. 

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: V-VIII 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 
 

Warunki jakie powinna spełniać sala/e: 
1. odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia  
2. umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali 

podczas prezentacji multimedialnej 
3. łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz) 
4. ekran lub przynajmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można 

wyświetlać obraz z rzutnika 
5. flip-chart 
6. miejsce na catering 
7. w okresie zimowym zapewnienie ogrzewania 
8. odpowiednia odległość od źródeł hałasu 
9. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub 

przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu) 
10. sala szkoleniowa powinna umożliwić korzystanie z zajęć osobom niepełnosprawnym 
11. rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych 
12. stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi) i możliwość ich 

przestawiania (na zajęcia indywidualne sala powinna posiadać minimum 2 stoły i 2krzesła, a na zajęcia 
grupowe sala powinna być wyposażona w stoły i krzesła na 10 uczestników + trener) 

13. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp. 
14. toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej 

 
Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

1
 

  

                                                           
1 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: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co 
najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) 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. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Kryteria oceny oferty:  
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 
kryterium: najniższa cena. 

 

Kontakt: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest: Małgorzata Jaworska – 

Koordynator Projektu, e-mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl, tel. 85 74 89 102 lub 781-408-270 

 
Data i miejsca złożenia oferty: 
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok lub e-mail: 
malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl z dopiskiem „Oferta – wynajem sali do projektu „Postaw na 
aktywność” w terminie do 31.03.2017 do godz. 15.00 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik 1 – do zapytania ofertowego na wynajem sali szkoleniowej w ramach projektu „Postaw na 
aktywność”  
 
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 
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Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego   

na wynajem sali szkoleniowej w ramach projektu „Postaw na aktywność”  

 

…………………………………………..  
(pieczęć firmy) 

Oferta cenowa 

I. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą wyceną: 

Przedmiot Ilość zgodnie z 

zapytaniem 

Stawka 

jednostkowa 

brutto 

Kwota łącznie (brutto) 

Zad. 1. Sala wykładowa na zajęcia z Identyfikacji Potrzeb 

Uczestnika Projektu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy (analizy 

predyspozycji zawodowych osób ubiegających się o udział 

w projekcie „Postaw na aktywność”) 

Spotkania indywidualne, 3 godz./osobę -  60 osób  

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: IV-VII 2017 

Miejsce realizacji: Ełk 

 

180 godz.   

Zad. 2. Sala wykładowa na zajęcia z Poradnictwa zawodowego 
grupowego 
Spotkania grupowe, 18 godz./grupę -  6 grup 10 osobowych 

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: V-VIII 2017 

Miejsce realizacji: Ełk 

 

108 godz.   

Zad. 3. Sala wykładowa na zajęcia z Poradnictwa zawodowego 
indywidualnego 
Spotkania indywidualne, 3 godz./osobę -  60 osób  
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: V-VIII 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 
 

180 godz.   

II. Oświadczenie 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału określonymi w zapytaniu ofertowym oraz spełniamy 
wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.  
2. Jednocześnie oświadczam, że nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest 
powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy.  
 
III. Osoba do kontaktu: 

..........................................................................tel. ..................................... 

Ełk, dnia…………………………………….…….. 

                                  

………………………………………………………………. 
(podpis Oferenta) 

 

 


