Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy” (nr wniosku o dofinansowanie
POWR.01.02-IP.15-12-003/15), realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku, o którym mowa w § 20 ust. 2 wzoru umowy o
dofinansowanie, załączonej do regulaminu konkursu.
Termin złożenia oferty: 8 dni kalendarzowych, tj. do dnia 14.05.2016 . Oferty należy
złożyć drogą elektroniczną (biuro@humaneo.pl) lub osobiści / za pośrednictwem poczty
(kuriera) na adres: Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz . Pytania dotyczące
niniejszego postępowania można kierować elektronicznie na adres biuro@humaneo.pl .
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Rozeznanie realizowane jest w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie Humaneo www.mgdp.pl
Upublicznienie nastąpiło w okresie od 06.05.2016 r. do 14.05.2016 r. . Dodatkowo
zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń
Humaneo w siedzibie przy ulicy Nawojowskiej 12, 33-300 Nowy Sącz , jak również w
Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul. Nawojowskiej 12, 33-300 Nowy Sącz.
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Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa: Usługa najmu sal szkoleniowych w całym województwie małopolskim,
w łącznym wymiarze 546 godzin w ramach Zadania nr 3 pn. „Poradnictwo zawodowe”.
Realizacja w terminie ramowym od maja 2016 roku do września 2017 roku. Zapewnienie
najmu sali będzie odbywać się w miejscowościach na terenie województwa
małopolskiego, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem
umożliwiającym Wykonawcy realizację usługi w danej lokalizacji.
Wynajmowane sale powinny spełniać następujące kryteria szczegółowe:
- sale szkoleniowe zlokalizowane blisko głównych węzłów komunikacyjnych,
- sale szkoleniowe wyposażone w projektor multimedialny, laptop, flipchart,
- sale zlokalizowane w budynku posiadającym pełen węzeł sanitarny,
- dostępność bezpłatnego parkingu dla uczestników doradztw w odległości max. 100 m od
budynku w którym będą odbywały się zajęcia.

Kryteria oceny ofert:
Cena (100%).
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Zamówienie uzyska wykonawca oferujący najniższą cenę pod warunkiem
przekroczenia kwot zabezpieczonych w budżecie projektu.

do
nie

Podpis i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
1. Wzór oferty.
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Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Do: Humaneo

Oferta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 w ramach projektu pt. „Młodzież
gotowa do pracy”, realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój niniejszym przedkładam ofertę wykonawcy
……………………………………………………….
Nazwa (imię i nazwisko) i adres wykonawcy
Oświadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 06.05.2016
r. dotyczącym najmu sal na doradztwa grupowe w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa
do pracy”, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu
zamówienia:
za łączną cenę: …………………………………………… zł brutto,
Dodatkowo oświadcza i zapewniam, iż:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług, jak również zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta
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