
 

 

 
Lublin,  dn. 03.01.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL  

w ramach projektu: „Szansa na zmiany” RPLU.11.01.00-06-0030/20 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Fundacja Fuga Mundi  

ul. Hutnicza 20B, 

20-218 Lublin 

NIP 71231563, REGON 430660077 

www.ffm.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia: 
 

Wynajem sal (Kod CPV zamówienia: 85312320-8) na potrzeby przeprowadzenia usługi z zakresu szkolenia z 

kompetencji kluczowych – ICT dla 40 uczestników projektu „Szansa na zmiany” RPLU.11.01.00-06-0030/20 

1. Przewidywana łączna liczba godzin: 360 godzin zegarowych  
2.Miejsca lokalizacji sal i harmonogram zajęć podany zostanie Oferentowi na podstawie potrzeb uczestników 
co najmniej na 4 dni przed ich rozpoczęciem. 
3. Termin realizacji zamówienia - luty-czerwiec 2022 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia 
terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez 
Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), w szczególności związanych z 
trwającym stanem epidemiologicznym. 
4. Zajęcia będą odbywały się w dni powszednie (wyjątkowo w soboty i/lub niedziele w przypadku 
zapotrzebowania uczestników), w godz. między 6.00 a 21.00. 
5. Sale powinny znajdować się na terenie województwa lubelskiego w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na terenie województwa lubelskiego, w Podregionie Bialskim tj. Biała Podlaska i powiaty: 
bialski, parczewski, radzyński, włodawski. Zajęcia powinny odbywać się w salach zlokalizowanych jak najbliżej 
miejsca zamieszkania uczestników/czek projektu. 
6. Sale powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dla co najmniej 12 osób. 

 

III. WYMAGANIA 
 

1. Wymagania niezbędne: 
Podmioty składające ofertę posiadają potencjał organizacyjno - techniczny (obejmujący: m.in. sale szkoleniowe i 

egzaminacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiadające barier architektonicznych), w 

tym; 

a) Możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będą realizowane szkolenia. 

b) Spełnianie wszystkich wymagań wobec pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

musi być zapewniona klimatyzacja lub ogrzewanie, tak aby temperatura w pomieszczeniach utrzymywała 

się na poziomie od +21do+24C, posiadać oświetlenie naturalne, w tym pomieszczenia obowiązkowo z 

oknem oraz dodatkowo sztuczne, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi 

warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. 

http://www.ffm.pl/


 

 

c)  

d) W salach szkoleniowych musi istnieć bezproblemowy dostęp do szybkiego Internetu, możliwość 

zaciemnienia, korzystania w ramach ceny z zaplecza socjalnego, wyposażonego w m. in. lodówkę, szatnię, 

WC - pomieszczenia muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie sali - na tym samym 

poziomie/piętrze. 

e) Pomieszczenia szkoleniowe o pow. co najmniej 30 mkw. muszą być przystosowane do prowadzenia zajęć 

dla minimum 10 osób + trener/szkoleniowiec, w tym wyposażone w sprzęt komputerowy, rzutnik 

multimedialny lub ekran o rozmiarze co najmniej 65` (cali), biurka/stoły, krzesła, przedłużacz, stolik na 

sprzęt audiowizualny, papier, flipchart/tablica suchościeralna, mazaki, ścierka/gąbka, zegar ścienny. 

f) Sala/ pomieszczenia muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: bez barier 

architektonicznych, w szczególności budynek i pomieszczenia muszą być na jednym poziomie lub posiadać 

windę i/lub podjazdy zewnętrzne o spadku do 6%, a wewnętrzne o spadku do 8%, szerokie ciągi 

komunikacyjne (140 cm), dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych toaletę (oporęczowanie) oraz 

pomieszczenia socjalne, itp. Sale wyposażone w pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością 

narządu słuchu. 

g) Wykonawca, w ramach ceny za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku i 

udostępnić pomieszczenia co najmniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 

h) Wymagania minimum dotyczące wyposażenia sal w sprzęt komputerowy, gdy będzie używany podczas 

prowadzenia zajęć - co najmniej 12 zestawów komputerowych - stacjonarne lub laptopy o parametrach: 

LAPTOPY; 

• Wyświetlacz/matryca: co najmniej 15.6" 

• Procesor: co najmniej Intel® Core™ i5 

• Pamięć RAM: co najmniej 8 GB 

• System operacyjny: Windows 10 

• Oprogramowanie biurowe 

• Oprogramowanie antywirusowe 

KOMPUTERY STACJONARNE, MOGĄ BYĆ TAKŻE TYPU ALL-IN-ONE (AIO): 

• Monitor/matryca: co najmniej 23" 

• Procesor: co najmniej Intel® Core™ i5 

• Pamięć RAM: co najmniej 8 GB 

• System operacyjny: Windows 10 

• Oprogramowanie biurowe 

• Oprogramowanie antywirusowe 

 

Inne wymagania: 

1. Dogodna lokalizacja z łatwym dostępem do środków komunikacji publicznej, gdy istnieje w tej miejscowości w 

odległości nie więcej niż 200 m od przystanku komunikacji publicznej do budynku gdzie zlokalizowane są sale. 

2. Dostęp do miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w odległości nie więcej niż 50 m 

od budynku gdzie zlokalizowane są sale. 

3. Umożliwienie przez Zamawiającego dokonania wizji lokalnej proponowanych pomieszczeń oraz oględziny 

sprzętu przed podpisaniem umowy. 

4. W przypadku osób niewidomych lub niedowidzących Wykonawca zapewni co najmniej jeden komputer  

z monitorem/matrycą co najmniej 27` (cali) oraz oprogramowaniem dostosowanym dla potrzeb osób 

niewidomych lub niedowidzących dla każdej grupy szkoleniowej. 

IV. Wymagane dokumenty:  
Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1. 



 

 

 

V. SKŁADANIE OFERT 
 

1. Termin składania ofert upływa 14-01-2021 r. do końca dnia, tj. do godz. 23.59.59- decyduje data wpływu/ 
doręczenia/przesłania. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Miejsce składania ofert:  

 biuro projektu „Szansa na zmiany” ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin. 
3. Dopuszczalna forma składania ofert: 

 przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres biura projektu podany wyżej, 
ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący 
poufność jej treści z dopiskiem „Szansa na zmiany” - oferta cenowa na wynajem sal z zakresu szkolenia 
z kompetencji kluczowych – ICT " 

 osobiście w Biurze Projektu, w dni robocze, w godz. 10.00 do 15.00, w zamkniętym, nieprzejrzystym 
opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Szansa na zmiany” - oferta 
cenowa na wynajem sal z zakresu szkolenia z kompetencji kluczowych – ICT " 

 drogą elektroniczną na adres: mareks@ffm.pl z dopiskiem „Szansa na zmiany” - oferta cenowa na 
wynajem sal z zakresu szkolenia z kompetencji kluczowych – ICT " 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany terminu realizacji zamówienia na 3 dni przed planowanym terminem 

 wyboru Wykonawcy z dostosowaniem do terminów i miejsca realizacji szkolenia, zgodnie z potrzebami 
i ograniczeniami uczestników projektu.  

 
 

VI. WYBÓR OFERTY 
 

1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maks. 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert.  
2. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.  

 

 

 Załączniki: 

Załącznik 1: Oferta cenowa

mailto:biuro@akusticamed.com
mailto:biuro@akusticamed.com


 

 

 

Załącznik 1 

 
Oferta cenowa na wynajem sal 

na przeprowadzenie usługi z zakresu szkolenia z kompetencji kluczowych – ICT 

Nazwa Wykonawcy/ Oferenta: 

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

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

.....................…………….Nr telefonu: ...............................................................................................................................  

adres email:........................................................................................ ...... ………………………………………………………………… 

Odpowiadając na zapytanie, którego przedmiotem jest wynajem sal na przeprowadzenie 360 godzin usługi z 
zakresu szkolenia z kompetencji kluczowych – ICT dla uczestników projektu „Szansa na zmiany” RPLU.11.01.00-06-
0030/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 
Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie w terminie luty 2022 r.- czerwiec 2022 r. 
 
Oferta cenowa za wynajem sali: 
 
Cena ofertowa netto za 1 godzinę zegarową wynajmu sal wynosi: ……………….............................……………………. PLN)  

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

Cena ofertowa brutto za 1 godzinę zegarową wynajmu sal wynosi: ………………........……………………….………………. PLN)  

(słownie:.........................................................................................................................................................…….. PLN) 

Cena ofertowa netto za 360 godzin zegarowych wynajmu sal wynosi: ……..............................…………………………. PLN)  

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

Cena ofertowa brutto za 360 godzin zegarowych wynajmu sal wynosi: ……............…………………………….…..………. PLN)  

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

 
*cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.  

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę Oferent/Wykonawca oświadcza, że: 

 

 Nie jest powiązany 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: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO; 

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

d. 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. 

 

 

 

 

(Miejscowość, data) 
 

 

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


