Łódź, 29.05.2017 r.
Rozeznanie rynku nr 1
W związku z realizacją na terenie województwa łódzkiego projektu „NOWE KWALIFIKACJE - NOWA
PRACA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjnośd pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2.
Rozwój pracowników przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.
(nr umowy o dofinansowanie: RPLD.10.02.02-10-0014/16), zwracamy się z prośbą o przedstawienie
oferty na kompleksową usługę wynajmu sal szkoleniowych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówieo (kod CPV):
70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
Przedmiotem zamówienia będzie:
1. wynajem sal na terenie województwa łódzkiego:
1) na zajęcia grupowe (512 godzin):
 sale dostosowane do grup ok. 15-16-osobowych (Uczestnicy/ Uczestniczki projektu +
trener) – powierzchnia co najmniej 35 m2, z min. liczbą ławek/stolików i krzeseł
ilu obecnych będzie Uczestników/Uczestniczek, z możliwością dostosowania ustawienia
ławek i krzeseł do potrzeb prowadzącego i formy zajęd (warsztaty),
 sale wyposażone w sprzęt multimedialny *ekran projekcyjny, rzutnik (podwieszony lub
na wyodrębnionej podstawce)+, flipchart z zapasem papieru i mazakami, tablicę
suchościeralną z zapasem mazaków, miejsce dla trenera (stół, krzesło), podłączenie
sprzętu do sieci elektrycznej (gniazdka, przedłużacze), dostęp do Internetu,
spełniających poniższe warunki:
a) lokalizacja:
 na terenie województwa łódzkiego; miejsca realizacji zależed będą od wyników rekrutacji
Uczestników/ Uczestniczek projektu;
 w miejscu z dogodnym dojazdem środkami komunikacji zarówno prywatnej, jak i publicznej.
b) dostępnośd:
 umożliwiające korzystanie z zajęd osobom z niepełnosprawnościami,
 zlokalizowane w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.
c) wyposażenie w oświetlenie dzienne oraz sztuczne, z możliwością zaciemnienia, odpowiednią
i regulowaną w zależności od pory roku temperaturę (ogrzewanie w okresie zimowym,
klimatyzację w okresie letnim), wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią,
niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem,
d) dostęp (w tym samym budynku, w którym zlokalizowane będą sale) do toalet dostosowanych
do osób z niepełnosprawnościami: damskiej i męskiej,
e) dostępnośd miejsc parkingowych w obrębie budynku (w odległości nie większej niż 50 m), w
którym zlokalizowane będą sale,
f) dyskrecja – sale zamknięte, bez możliwości przechodzenia przez nie lub przebywania w nich
osób niebiorących udziału w zajęciach,
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g) oznaczenie zajęd w widocznym miejscu - w budynku oraz w sali szkoleniowej – zgodnie z
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w
zakresie informacji i promocji oraz drogi prowadzącej do sal w sposób umożliwiający
bezproblemowe dotarcie Uczestników/Uczestniczek. Materiały do oznaczenia budynku, sal,
drogi do sal dostarczy Zamawiający.
h) wydzielone miejsca (tj. osobne pomieszczenie lub przestrzeo wyodrębniona w sali
szkoleniowej) do przechowywania odzieży wierzchniej i/lub bagażu,
i) wydzielone miejsce (tj. osobne pomieszczenie swobodnie mieszczące 16 osób lub stoły na
korytarzu lub w sali szkoleniowej przystosowane do 16 osób) w celu rozłożenia i skorzystania
przez Uczestników/Uczestniczki z cateringu podczas szkoleo,
j) taki sam standard sal w każdym miejscu realizacji usługi.
1.1. Planowany zakres usługi:
 512 godzin zajęd grupowych.
Wskazane ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zależności od wyników
rekrutacji i liczby zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/ Uczestniczek i/lub
preferencji Uczestników/ Uczestniczek dotyczących harmonogramu szkoleo.
1.2. W przypadku zajęd grupowych godzina rozumiana jest przez Zamawiającego jako 45 min. zajęd.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Odbiorcami wsparcia będą Uczestnicy/Uczestniczki projektu „Nowe kwalifikacje - nowa
praca”, 60 osób zwolnionych, przewidzianych i zagrożonych zwolnieniem, które zamieszkują
lub pracują na terenie woj. łódzkiego.
Liczba osób objętych wsparciem może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu
w zależności od wyników rekrutacji).
2. Działania prowadzone będą na terenie województwa łódzkiego. Lokalizacje oraz liczby osób
we wskazanych lokalizacjach zależed będą od wyników rekrutacji oraz od zgłoszonych
przez Uczestników/Uczestniczki preferencji lub potrzeb.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uzgadniany będzie w trybie
roboczym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przedmiotu zamówienia, przy czym
planowany termin zakooczenia usługi to 31 styczeo 2018 r.
4. Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Rozliczenia dokonywane będą usługi faktycznie zrealizowane (na podstawie faktycznej liczby
godzin wynajmu sal).
KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
1. Postępowanie zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny ofert:
a) ETAP 1 - weryfikacja formalna. Weryfikacji podlegad będą:
 termin wpływu ofert,
 kompletnośd oraz zgodnośd oferty ze wzorami określonymi w niniejszym rozeznaniu,
 brak powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) ETAP 2 - wagowa ocena ofert.
Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane zostaną oferty spełniające wymogi formalne. W
ramach drugiego etapu oceny oferty zostaną ocenione według kryterium ceny netto za
realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
C = (Cmin /Cx)*100
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w postępowaniu
Cx - cena netto rozpatrywanej oferty.
2. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta może otrzymad maksymalnie 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Wycenę kosztów usługi sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, wraz z
oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma
prosimy przesład do 06.06.2017 r. do godz. 16.00:


na adres mailowy: biuro@aps-ekoinnowacje.pl wpisując w tytule – „wycena sal
szkoleniowych – „NOWE KWALIFIKACJE - NOWA PRACA”
lub



pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o. ul. STANISŁAWA DUBOIS, nr 114/116, 93-465 Łódź,
z dopiskiem na kopercie „Wycena sal szkoleniowych – „NOWE KWALIFIKACJE - NOWA
PRACA”
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