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Kielce, dn. 08.11.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/11/2019/WDK 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU  

 

NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH  

 

 

1. W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, 

Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15,  

25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, 

kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć 

merytorycznych. 

 

a) Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal przeznaczonych do realizacji zajęć merytorycznych. 

 

b) Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia: 

    - Indywidualne spotkania doradców zawodowych i psychologów z 56 Uczestnikami Projektu 

      w ramach przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji - 56 UP x 5 godzin – 280 godzin, 

                   - Grupowe treningi kompetencji społecznych – 6 grup x 3 tematy x 12 godzin, 

                   - Indywidualne spotkania doradców zawodowych, prawnych i psychologów z 56 Uczestnikami  

                     Projektu – 56 UP x 13 godzin – 728 godzin, 

    - Indywidualne spotkania w ramach pośrednictwa pracy z 56 Uczestnikami Projektu –  

      56 UP x 5godzin -  280 godzin. 

 

c) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r. lub dłużej jednak 

w trakcie trwania projektu.  

Zamawiający zastrzega sobie, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

 

2.  Miejsce wykonania zamówienia:  

Zajęcia będą prowadzone na terenie województwa łódzkiego, Z uwagi na fakt, iż rekrutacja uczestników 

do projektu nie została jeszcze zakończona nie jest możliwe wskazanie dokładnego miejsca prowadzenia 

wszystkich zajęć. W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania  

z indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi i psychologami, grupowych treningów kompetencji 

społecznych, indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi, prawnymi i psychologami, 

indywidualnego pośrednictwa pracy planuje uruchomienie zajęć w lokalizacji, która będzie odpowiadała 

większości UP. Zamawiający na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć w danej edycji poinformuje Wykonawcę 

o miejscu realizacji zadania. 
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3.Wymagania: 

Sale muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą pomieszczeniami 

gwarantującymi intymność i swobodę wypowiedzi oraz zapewniającymi poufność przekazywanych  

w trakcie spotkania informacji. Uwzględnienie odpowiedniego standardu tj. warunki socjalne i bhp, 

brak barier architektonicznych. Sale muszą być wyposażone w stoły, krzesła, tablice, dostęp  

do Internetu). 

 

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 

 

- Wypełniony formularz ofertowy– Załącznik nr 1 

 

- Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 

 

- Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) –  

 

   Załącznik nr 3 

 

- Klauzula zgody – Załącznik nr 4  

  

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 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) – Załącznik nr 5  

 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert. 

 

 - Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

- Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej trzech ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

 - Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  

   cena 100%. 

 

6. Kryteria wyboru oferty to: cena. 

1. Cena: waga 100%, 

 

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin)  

z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj: C = Cmin / Coof 100pkt x 100%. 

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie 

należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać 100%. 

 

2. Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu 

przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą. 
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3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku, albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

 

4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyskają taką samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia PROREW: 

 
Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 
25-555 Kielce 

 
Biuro zamawiającego otwarte w godz. 8:00-16:00 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Oferta na wynajem sal w celu realizacji zajęć merytorycznych w projekcie W dobrym kierunku” 

 

w terminie do 19.11.2019 r. do godz. 8:59. 
Osoby upoważnione do kontaktu: Izabela Mastalerz, Urszula Kupis 

tel. 577353252 
e- mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl, u.kupis@stowarzyszenieprorew.pl  
 

 

Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr  1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

telefon: ………………………………………………… 

 

email: .......................................................................... 

 

Usługa polegająca na wynajmie sal na przeprowadzenie zajęć merytorycznych: 

-Indywidualne spotkania doradców zawodowych i psychologów z 56 Uczestnikami Projektu w ramach     

  przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji - 56 UP x 5 godzin – 280 godzin, 

- Grupowe treningi kompetencji społecznych – 6 grup x 3 tematy x 12 godzin, 

- Indywidualne spotkania doradców zawodowych, prawnych i psychologów z 56 Uczestnikami Projektu 

  – 56 UP x 13 godzin – 728 godzin, 

- Indywidualne spotkania w ramach pośrednictwa pracy z 56 Uczestnikami Projektu – 56 UP x 5 godzin -   

   280 godzin dla 56Uczestników Projektu „W dobrym kierunku”. 

 

Nazwa Usługi Cena jednostkowa za godzinę realizacji zajęć  

( w zł brutto) 

 

Wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnych 

spotkań doradców zawodowych i psychologów 

 

Wynajem sal na przeprowadzenie grupowych 

treningów kompetencji społecznych 

 

Wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnych 

spotkań doradców zawodowych, prawnych  

i psychologów 

 

Wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego 

pośrednictwa pracy 

 

 

Łączna cena oferty brutto 

 

 

 

 

…..…………………………… 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach projektu  

„W dobrym kierunku” 

 

 

 

 

Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia realizacji zadań merytorycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2019 r. w ramach prowadzonej procedury 

przez Zamawiającego: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, niniejszym 

oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 08.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

………………………………….                                                       ………………………………… 

 (miejscowość i data)                                                                 (podpis i pieczęć)  
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Załącznik nr 3 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 
 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 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 (potocznie nazywana 

„RODO”).  

 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: 

1.1. Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

1.2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

 

2. Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są: 

2.1. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź 

2.2. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  

2.3. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2.4. Beneficjent realizujący Projekt – Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 

Kielce 

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym  

w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

wykonującym obowiązku kontrolne, a także organom władzy publicznej, w szczególności: upoważnionym 

pracownikom administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom współpracującym przy wykonaniu 

umowy, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom zajmującym 

się audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju, Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewoda Łódzki, Najwyższa Izba Kontroli), policji, prokuraturze, 

sądom, organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz realizującym działania 

informacyjno-promocyjne. 

 

3. Inspektor ochrony danych osobowych: 

Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony danych,  

z którymi może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:  

3.1. Zarząd Województwa Łódzkiego: iod@lodzkie.pl 

3.2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego: iod@miir.gov.pl 

3.3. Stowarzyszenie PROREW: od@stowarzyszenieprorew.pl. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem i spełniając warunki, o których mowa art. 

6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

 

5. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

Realizacja projektu „W dobrym kierunku”, w  szczególności  ustalenie wartości zamówienia, którego 

dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku. 
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6. Okres przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy  

o dofinansowanie projektu oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, udzielanie 

pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji 

dokumentów. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

7.1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

7.2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

7.3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

7.4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie SL 2014. 

 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  

jest  równoznaczna  z  nieuwzględnieniem złożonej oferty, przy ustalaniu wartości przedmiotowego 

zamówienia. 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula zgody 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu realizacji projektu „W dobrym kierunku”, a w  szczególności  ustalenia wartości zamówienia, 

którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…..…………………………… 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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). 

  
  
  
   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

  

 

 

 

 

 

 

 …..…………………………… 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 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). 


