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Chodzież, dnia 12.09.2018 r.  
 

ZAMAWIAJĄCY: 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak  

ul. Polaka 27/6 

41 – 600 Świętochłowice 

NIP 5512082742, REGON 240574459 

 

 

Rozeznanie cenowe rynku 

W związku z realizacją projektu: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” nr: RPWP.06.02.00-30-0133/17 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta 

Woźniak przeprowadza rozeznanie cenowe kosztów na świadczenie usługi wynajmu sal na potrzeby 

przeprowadzenia zajęć dla Uczestników projektu.  

W ramach rozeznania cenowego rynku zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnej 

kalkulacji ceny za realizację usługi wynajmu sal za 1 godzinę zegarową zgodnie z poniższym zakresem: 

 

I INFORMACJE 
 

Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usług wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia 

następujących zajęć: 
 

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne wsparcie psychologiczno- 

doradcze oraz indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 
 

Czas: Planowany czas realizacji 26.09.2018 – 30.11.2019. Czas realizacji zajęć zostanie wskazany 

przez Zamawiającego i będzie zależny od kwestii logistyczno-organizacyjnych. 

Miejsce: Województwo wielkopolskie. 

Dokładne Miejsce realizacji indywidualnego wsparcia zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie 

zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych, miejsc zamieszkania Uczestników/ Uczestniczek 

projektu. 

Ilość: łącznie = 1320 godzin zegarowych z podziałem na: 

a) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 120 UP x 4 h = 480 h  

b) indywidualne wsparcie psychologiczno- doradcze – 60 UP x 4 h = 240 h 

c) indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy– 120 UP x 5 h = 600 h  
 

2. Grupowe poradnictwo zawodowe. 
 

Czas: Planowany czas realizacji 26.09.2018 – 31.05.2019. Czas realizacji zajęć zostanie wskazany 

przez Zamawiającego i będzie zależny od kwestii logistyczno-organizacyjnych. 

 

 



 

 

 

 
Projekt „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” 
RPWP.06.02.00-30-0133/17 
Biuro Projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież 
tel. 512 039 734, 731 085 008 

 

 

Miejsce: Województwo wielkopolskie. 

Dokładne Miejsce realizacji grupowego wsparcia zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie 

zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych, miejsc zamieszkania Uczestników/ Uczestniczek 

projektu. 

Ilość: łącznie = 10 grup x 18 h = 180 h 
 

Wymagania dotyczące sal szkoleniowych na zajęcia indywidualne i grupowe: 

- w przypadku zajęć indywidualnych powierzchnia sal nie mniejsza niż 10m2, 

- w przypadku zajęć grupowych powierzchnia sal nie mniejsza niż 20 m2, 
- sale autonomiczne (niedzielone z dużą salą, nieprzechodnie), 

- sale mieszczące się na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapotrzebowaniem,  
- sale dostępne w dni robocze i weekendy od 08:00 do 21:00, 

- sale gwarantujące optymalne warunki prowadzenia indywidualnych zajęć, czyli  pomieszczenia 

z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia: indywidualnych spotkań z doradcą 

zawodowym, indywidualnego wsparcia psychologiczno- doradczego, indywidualnych spotkań z 

pośrednikiem pracy, grupowego poradnictwa zawodowego, zgodnie z wymaganiami polskiego 

prawa tj. spełnia odpowiednie warunki sanitarne (dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w 

bliskiej odległości od sali dydaktycznej dostosowanych również dla osób niepełnosprawnych), 

bezpieczeństwa (BHP, ppoż.), akustyczne i jakościowe, 

- w przypadku zajęć indywidualnych sale wyposażone w stół i krzesła dla 2 osób tj. uczestnik + 

doradca zawodowy/psycholog, tablicę suchościeralną lub w flipchart wraz z akcesoriami 

(papier, pisaki), 

- w przypadku zajęć grupowych sale wyposażone w stół i krzesła dla minimum 16 osób tj. 
uczestnicy + doradca, tablicę suchościeralną lub w flipchart wraz z akcesoriami (papier, pisaki), 

- sale z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera, 

- sale z dostępem do Internetu, 

- sale posiadające otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń lub inną 

formę wentylacji, 

- sale z zapewnionym oświetlaniem, światłem dziennym oraz całodobowym oświetleniem, 

umożliwiającym swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie i pisanie, a także odpowiednią 

temperaturę w zależności od pory roku, 

- sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. bez barier architektonicznych  

i transportowych, 

- dostępność sali min. na 15 minut przed i po zakończeniu zajęć.  

 

1.   II  WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW USŁUGI 
 

1. Są gotowi do wynajęcia sali w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego.  

2. Są gotowi do wynajęcia sali w umówionych godzinach w przedziale od 8.00 do 21.00 w dni 

robocze, soboty i niedziele w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Są gotowi do wynajęcia  sal do przeprowadzenia zajęć indywidualnych równolegle.  
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4. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, znajdują się  

w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

5. Nie są prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

 

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny brutto w PLN za 1 godzinę wynajmu 

sali. 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC  

ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe 

rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem. 

 

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 21.09.2018 r. do godz. 12.00, 

w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście/listownie do biura 

znajdującego się w Chodzieży pod adresem: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież. 

 

Marta Woźniak, tel.: 731 085 008. 

e-mail: biuro@alterego-dis.pl 

www.alterego-dis.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alterego-dis.pl/
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Załącznik Nr 1 do rozeznania cenowego  

 

Formularz rozeznania cenowego 

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” nr: RPWP.06.02.00-30-0133/17 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek 

pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. 

 

I. Dane wykonawcy 

1 Nazwa wykonawcy  

2 Adres  

3 Osoba do kontaktów roboczych  

4 E-mail  Tel./fax  

 

Przedmiot rozeznania cenowego Cena brutto za 1 godzinę 

zegarową  

Świadczenie usług wynajmu sal na: indywidualne spotkania  

z doradcą zawodowym, indywidualne wsparcie psychologiczno- 

doradcze, indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 

 

Świadczenie usług wynajmu sal na: grupowe poradnictwo 

zawodowe 

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać w terminie do do 21.09.2018 r. do godz. 12.00, w formie 

pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alterego-dis.pl lub 

osobiście/listownie do biura znajdującego się w Chodzieży pod adresem: ul. Harcerska 8, 64-800 

Chodzież.. 

 

 

………………………………………… 

                        Podpis Oferenta 

 


