Projekt „KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR SALI SZKOLENIOWEJ
(kod CPV 70220000-9) W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
W ramach Projektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna
i zawodowa” Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi
priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
ul. Gdańska 7 95-200 Pabianice, województwo: łódzkie
Tel.: 501714357
Fax: 42 226-82-69
REGON: 473215122
NIP: 731-18-75-388
e-mail: remikol@op.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.mcps.pabianice.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:
a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym
postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera
odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących
w Zapytaniu ofertowym.
b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej
do realizacji zajęć grupowych - Programu Aktywizacja i Integracja, poradnictwa
indywidualnego oraz szkoleń w ramach projektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja
społeczna, edukacyjna i zawodowa”
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II. Wymagania jakie powinna spełniać sala:
1. Sala powinna być posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego
oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,
a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.
2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
3. Przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać
obraz z rzutnika.
4. W okresie zimowym zapewnienie ogrzewania.
5. Sala szkoleniowa powinna posiadać powierzchnię min. 22 m2 i oddzielne pomieszczenie
biurowe o powierzchni min. 6 m2
6. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.
7. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 10 osobowych
(9 Uczestników + Wykładowca/doradca) - prosimy o podanie wielkości sali oraz dołączyć
fotografię;
8. Sala szkoleniowa, jak i budynek w którym się znajduje powinna być przystosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie może zawierać barier architektonicznych - należy
wskazać w ofercie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
9. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety, usytuowanej w bezpośrednim
sąsiedztwie sali.
10. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń,
w których będą prowadzone zajęcia.
11. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia.
12. Zajęcia mogą być prowadzone w każdym dniu tygodnia w godzinach 7:00-21:15.
III. Wymagania dodatkowe (punktowane) związane z wynajmem:
1. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym
dla beneficjenta projektu (lokal na parterze, bez barier architektonicznych);
2. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym
dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej. Dodatkowym atutem
będzie bliska odległość od Klubu Integracji Społecznej w Pabianicach.
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IV. Cena za wynajem może wynieść maksymalnie 1500 zł brutto (w tym wszystkie media:
prąd, gaz, woda, ogrzewanie).
V. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.
VI. W ramach projektu „KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna
i zawodowa” planowane jest: Wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Pabianic,
na potrzeby przeprowadzenia zajęć grupowych Programu Aktywizacja i Integracja,
poradnictwa indywidualnego, ew. szkoleń kompetencyjnych lub zawodowych.
4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania
ofertowego” wraz z informacjami na temat spełnienia wymagań dodatkowych w formie
opisowej – jeśli zasadne (niezbędne w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe);
Do oferty należy dołączyć:
1.1 Oświadczenie potwierdzające dysponowanie salą wraz z wskazaniem lokalizacji sali –
stanowiące załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”.
1.2 Dokumentację zdjęciową sali.
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu
ofertowym”.
3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką.
6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 7,
95-200 Pabianice
- lub listownie pod w/w adresy.
- lub pocztą elektroniczną na adres: remikol@op.pl
2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 28.12.2017 r. do godz. 10:00
(decyduje data wpływu).
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym
i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „SALA KIERUNEK PRZEMIANA”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna
powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
4 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego
na składanie ofert.
7. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z pkt. III Załącznika
nr 1 do Zapytania ofertowego
2. K2 – Wymagania dodatkowe 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt),
na podstawie Informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych.
3. K3- Wymagania dodatkowe 20 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt),
na podstawie Informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C– cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
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Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”:
W celu uzyskania punktów w kryterium „wymagania dodatkowe” Wykonawca musi wykazać
spełnienie kryteriów zawartych w III.1
K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe” będzie przyznawana
w następujący sposób: Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu
łatwo dostępnym dla beneficjenta projektu (lokal na parterze, bez barier architektonicznych);
- od 0 pkt. do 20 pkt.
Ad. 3
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”:
W celu uzyskania punktów w kryterium „wymagania dodatkowe” Wykonawca musi wykazać
spełnienie kryteriów zawartych w III.2
K3 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe” będzie przyznawana
w następujący sposób: Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu
łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej.
Dodatkowym atutem będzie bliska odległość od Klubu Integracji Społecznej w Pabianicach od 0 pkt. do 20 pkt.
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów.
Spełnienie warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia zostanie dodatkowo
zweryfikowane na miejscu w dniu 28 grudnia 2017 r. godz. 11.00 przez Zespół Zarządzający
Projektem w składzie Koordynatorka projektu – Mirosław Kołodziejczyk, Asystentka
Koordynatora projektu – Magdalenę Andryszek oraz Koordynatora ds. merytorycznych –
Annę Chołys-Antczak. Pozytywna opinia Zespołu będzie warunkiem koniecznym wyboru
Wykonawcy.
Decyzja ostateczna należy do Dyrektora MCPS.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
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2. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Oferentowi, który złożył
najkorzystniejszą ofertę telefonicznie.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Mirosław Kołodziejczyk – Koordynator projektu - telefon
501714357
4. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Ustawy
PZP.
5. Dokumenty podmiotów, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu,
którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym
w zadaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
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