
            
 

Brzesko 3.02.2010 r 
 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

32-800 Brzesko 

Ul. Wyszyńskiego 6 

  

I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie dostępności  dwóch sal ( szkoleniowej i 
świetlicowej) dla uczestników szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w okresie 1.03.2010. do 31.12.2012r. 

  

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Brzesku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Grupa szkoleniowa  będzie liczyć od 17 do 34 osób  , w tym 2 osoby prowadzące zajęcia 
pozostałe osoby to uczestnicy szkolenia (max do 34 osób). 

Organizator zastrzega, iŜ liczba uczestników biorących udział w danym szkoleniu moŜe być 
mniejsza. Ostateczną liczbę uczestników Zamawiający potwierdzi na 48 godzin przez 
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 

Organizator zaprasza do składania ofert obejmujących wynajem sal (szkoleniowej i 
świetlicowej) według poniŜszych wymagań: 

1.  Sala przeznaczona na świetlicę 

2.  Sala szkoleniowa wyposaŜona w sprzęt multimedialny     z moŜliwością zaciemniania 
okien flipczart, ekran, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową,  stoliki z moŜliwością zmiany 
ustawień .   

Ad 1. Sala przeznaczona na świetlicę  



powinna być wyposaŜona w min. 4 stoliki, 15 krzeseł, stolik dla prowadzącego zajęcia, stolik 
na materiały dla prowadzących. 

Sala z moŜliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich . 

Ad 2. Sala szkoleniowa wyposaŜona w sprzęt multimedialny     , która jest w stanie 
zapewnić komfort pracy dla grupy uczestników do 34 osób powinna być z dostępem do 
światła dziennego i moŜliwością zaciemnienia okien. Ponad to powinna zawierać podstawowe 
wyposaŜenie: stoły i krzesła dla uczestników, projektor multimedialny, ekran, flipchart wraz z 
kompletem pisaków, dodatkowo: stolik dla trenera, szafkę/ półkę pod laptop i rzutnik, osobny 
stolik na materiały dla trenera (ustawiony pod ścianą). 

Oferent powinien zapewnić zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych / toaleta, umywalka/ oraz zaplecze socjalne z moŜliwością  przygotowania 
kawy, herbaty. 

Koszty mediów /w tym ogrzewanie w okresie grzewczym/ i sprzątania uŜywanych 
pomieszczeń zawarte  w cenie wynajmu. 

PowyŜsze sale muszą być usytuowane obok siebie / moŜliwość komunikacji/ w Brzesku lub 
nie dalej niŜ do 10 km od Brzeska 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres wynajmu sal:      1.03.2010  do  31.12.2012 

Szkolenia odbywają się od dwóch do 4 razy w tygodniu w godz. od 8.00 do 19.00  

Płatność za wynajęcie realizowana będzie tylko za dni faktycznego uŜytkowania sal. 

III.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferty prosimy składać do 10.02.2010r w siedzibie w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzesku Ocenie będą podlegały tylko kompletne oferty zawierające 
wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego. 

IV.   KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

Kryteria oceny: 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszymi kryteriami: 

Lp. KRYTERIUM  WAGA (w%)  
1 Cena oferty brutto *  80 
2 MoŜliwość rehabilitacji w miejscu  20 

 

Na cenę oferty składa się  koszt wykonania całości zamówienia. Dla celów porównania ofert, 
cenę oferty brutto naleŜy wyliczyć w poniŜszej tabeli. 



                            Przedmiot wynajmu 
Jednostka 

Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

 

I II III  

  

  

  
Sala komputerowa wyposaŜona w  12 zestawów 
komputerowych z dostępem do    Internetu. 

 

Dzień 

(godz. 8-19) 

  

.  Sala szkoleniowa wyposaŜona w sprzęt 
multimedialny      

Dzień 

(godz. 8-19) 

  

    RAZEM - Cena oferty brutto  

 

Rozliczenia z wykonawcą będą dokonywane wg cen kosztorysowych - według stawek 
jednostkowych brutto podanych w tabeli. Zamawiający zapłaci cenę stanowiącą iloczyn ceny 
jednostkowej brutto i ilości jednostek wykonanych usług. 

Maksymalnie moŜna zdobyć 100 punktów. 

Sposób oceny ofert w zakresie kryterium dotyczącym ceny: 

Oferty będą badane w stosunku do ceny minimalnej, za którą wykonawca otrzyma 100 
punktów. 

Dalsze oferty będą oceniane wg wzoru: 

Ilość punktów = cena minimalna/cenę badaną * 100  

V.   TERMIN PŁATNO ŚCI  

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia z upływem kaŜdego miesiąca 
przelewem na rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentów, 
które zgodnie z prawem stanowią podstawę wypłaty wynagrodzenia. 

VI.    INFORMACJE DODATKOWE  

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać u Pani Anety Rzepa pod numerem telefonu 
014 6630031(poniedziałek - piątek, w godzinach 8.00-14.00) 

O wyborze oferty wykonawca zostanie poinformowany do dnia 20.02.2010. 

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie. 

 
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  


