
 
 
 
 

 

Białystok, dn. 07.09.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczące wynajmu sali wykładowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Doskonalenie zawodowe 
kluczem do sukcesu” RPMA.10.03.4-14-2129/15-00 o wartości powyżej 3 000 euro netto do kwoty, 
której wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro. 

 

1. Zamawiający 

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.; ul. Malmeda 1;  15-440 Białystok   
Tel. (85)74-89-132  Fax. (85) 74-89-101 

 

2. Opis przedmiotu  Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wynajem Sali wykładowej w Ostrołęce podczas 
szkoleń organizowanych przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach projektu pn. „Doskonalenie 
zawodowe kluczem do sukcesu” Nr RPMA.10.03.4-14-2129/15-00 w ramach Priorytetu X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie i 
doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województw 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Kod CPV zamówienia:  
70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki: 

3.1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując  
wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 

3.2 Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 

3.3  Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
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: 

� uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



 
 
 
 

 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując  
wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 

4. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:  

W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny.  

 

4.1  Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) Oczywiste omyłki pisarskie 
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zamawiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

 

Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert.  

 

L.p. Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium w % 

1.  Cena  100% 

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 

 

4.2  Sposób oceny kryterium „Cena”  

Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik 

nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100. 
Sposób dokonania oceny według kryterium „Cena”  
 
Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100 = liczba punktów 

 



 
 
 
 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty  

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązaniu są złożyć wypełniony 
formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  
 

6. Termin i sposób składania ofert  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 14.09.2016 do godz. 15:00 
w formie elektronicznej na adres: agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl  
lub  faxem na numer: (85) 74 89 101  
lub pocztą: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.; ul. Malmeda 1; 15-440 Białystok  

Z dopiskiem: oferta na wynajem sali w Ostrołęce w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe 

kluczem do sukcesu”. 

 

7. Uwagi końcowe  

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 
bez podania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w 
dniu sporządzenia niniejszego Zapytania Ofertowego. 

b) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej.  

c) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

e) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 
wiarygodności ofert poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych 
z prawdą.  

f) Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie 
zostali wykluczeni z postępowania.  

h) Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.  

i) Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie 6 nie zostaną 
rozpatrzone.  

j) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c.  

k) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

l) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność z wymaganiami.  

m) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany faxem/drogą 
elektroniczną.  

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 
jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.  

 
Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: 
agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl lub telefonicznie nr tel. (85) 74 89 132.  



 
 
 
 

 

Załącznik nr 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
T-Matic Grupa Computer Plus na terenie województwa mazowieckiego, w miejscowości Ostrołęka w 
ramach realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” planuje realizację szkoleń 
dla Uczestników Projektu.  
 
Minimalna liczba grup - 1 gr. Liczba uczestników w grupie:  10 UP.  
Maksymalna liczba grup – 12 gr.  Liczba uczestników w grupie:  10 UP. 
Liczba grup będzie uzależniona od ilości zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w projekcie w  
ww. obszarze.  
 
Szkolenia będą realizowane w terminie: wrzesień 2016r – październik 2017r, w godzinach 9:00-16:00 
(godziny mogą ulec zmianie). 
Liczba godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach jednego szkolenia wynosi od 80 - 120h.   
Planuje się realizację 12 spotkań, w przypadku gdy szkolenia będą trwały 80h dydaktycznych, w 
systemie weekendowym (sobota - niedziela) lub też w dni robocze (poniedziałek – piątek). Szkolenia 
będą realizowane powyżej 6h dydaktycznych dziennie. 
Planuje się realizację 18 spotkań, w przypadku gdy szkolenia będą trwały 120h dydaktycznych w dni 
robocze (poniedziałek –piątek). Szkolenia będę realizowane powyżej 6h dydaktycznych dziennie.  
 

Przez godzinę dydaktyczną  rozumie się 45 minut zajęć. Długość przerw nie wlicza się w wynajem. 
  

Warunki jakie powinna spełniać sala/e: 

1. Posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia zajęć grupowych 
2. Być wyposażona w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt (tablica z pisakami, flip-chart, 

krzesła i stoliki w odpowiedniej ilości dostosowanej do ilości osób, tj. 10 uczestników + 
trener)  

3. Spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadać działającą 
instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne 

4. Posiadać łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz) 
5. Posiadać ekran lub przynajmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na 

której można wyświetlać obraz z rzutnika 
6. Posiadać miejsce na catering kawowy  
7. Możliwość wstawienia do Sali sprzętu Zamawiającego w postaci laptopów (11 sztuk 

komputerów) na czas realizacji zajęć w ramach poszczególnych grup szkoleniowych.  
8. Być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeżeli 

w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające sal bez barier 
architektonicznych. 

 

Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć Uczestnikom 
Projektu w tym osobom niepełnosprawnym – jeśli w zajęciach będą brały udział osoby 
niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia. 
 



 
 
 
 

 

 

 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 
b) Harmonogramu realizacji umowy; 
c) Ostatecznej liczby godzin najmu w ramach umowy; 
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); 

e) Ilość godzin najmu (Zamawiający informuje, że możliwe jest zmniejszenie liczby godzin 
zrealizowanego najmu sali. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu). 

 
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 
zmiany załączników do umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem  

lub pieczęć firmowa 

 
Przedmiotem wyceny jest jedna godzina dydaktyczna wynajmu sal szkoleniowych w ramach projektu  
„Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” odbywającego się na terenie miasta Ostrołęka. 

 
Proponowana cena brutto jednej godziny dydaktycznej wynajmu sali szkoleniowej: 

........................................... PLN (słownie: .................................................................... złotych). 

 
Lokalizacja sali: ........................................................................................................................... 
 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

 

1. Podpisując niniejszą wycenę oświadczam jednocześnie, iż:  
a) Posiadam stosowny tytuł prawny upoważniający do wynajęcia sali/sal wskazanej/wskazanych 

w niniejszej ofercie; 
b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w 

tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 
c) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 
d) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym; 
e) Cena wyceny ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
f) W przypadku uznania mojej wyceny za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
g) Cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
h) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania; 

i) Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.  
 

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
wycenie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………….        …………………………………………………………………………  
Miejscowość, data                                            Podpis Przedstawiciela / Przedstawicieli 

upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 


