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        Bydgoszcz, dnia 01.09.2016 r. 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Kujawsko- Pomorski 
Ul. Powstańców Wielkopolskich 33 
85-090 Bydgoszcz 
 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku 
W związku z realizacją projektu „Samodzielnie w przyszłość”, dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w 
procedurze  rozeznania rynku. 
Niniejsze zapytanie  uwzględnia Wytyczne z dnia    10.04.2015 r. 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. 
 
Opis przedmiotu wyceny: 
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem zamówień CPV 
70220000-9- Usługi wynajmu 

 
1. Przedmiot wyceny obejmuje: 
Część: 
A) Wynajem pomieszczeń – zajęcia grupowe średnio 9-15 osób   nie mniej niż  średnio 100 
godziny zajęć plus czas na przerwy i  czas na przygotowanie się do zajęć 
B) Wynajem Sali na indywidualne zajęcia komputerowe 
C) wynajem pomieszczeń - zajęcia indywidualne 
  

2. Wycena dotyczy wynajmu pomieszczeń w następujących miejscowościach: 
- Aleksandrów Kujawski 
- Golub Dobrzyń 
- Grudziądz 
- Inowrocław 
- Wąbrzeźno 
- Włocławek 
3. Informacje niezbędne do wyceny: 
3.1.  Okres realizacji: od września 2016 do marca 2017  w dniach poniedziałek-piątek, w 
wyjątkowych przypadkach - soboty  
3.2. Wymagania jakie powinna spełniać sala: 
Wykonawca zapewni: 

−  salę dostosowaną do warsztatów grupowych i zajęć indywidualnych o powierzchni min. 
2mkw/osobę  
– odpowiednią liczbę ławek/stolików i krzeseł na zajęcia indywidualne i grupowe 
− salę zapewniającą odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne, odpowiednią i regulowalną  
temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, 
niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, łatwy dostęp do źródła prądu, 
spełniającą wymagania  bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpłatny dostępem (w pobliżu) do 
toalet damskiej oraz męskiej, zapewniającą warunki dyskrecji 
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Ponadto budynek, jak i sala powinny być przystosowane („przyjazne”) dla osób 
niepełnosprawnych  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości oznakowania pomieszczeń, w których będą 
prowadzone zajęcia 
4. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy 
zawartej z wybranym Wykonawcą 
5. Forma złożenia wyceny: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty 
cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej do dnia 03.10.2016 w jednej z 
następujących form: 

drogą elektroniczną: a.wiechowska@kujawskopomorski.pzn.org.pl 

drogą pocztową/osobiście: PZN Okręg Kujawsko-Pomorski ul. Powstańców Wielkopolskich  
33; 85-090 Bydgoszcz 
 
 
 
 
..................................................... 
Pieczęć 
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Formularz rozeznania rynku 

 Oferta cenowa dot. wynajmu pomieszczeń  na warsztaty w ramach projektu 
„Samodzielnie w przyszłość” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: 

 
 

Przedmiot zapytania nr 1 
Wynajem pomieszczeń – zajęcia grupowe średnio 9-15 osób   nie mniej niż  średnio 100 
godziny zajęć plus czas na przerwy i  czas na przygotowanie się do zajęć 
Miejscowość*……………………………………………………………………………………………………. 
 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 
godzinę 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne warunki do wykonania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom 
wymagania określone w treści rozeznania na usługi wynajmu sali 

Data i Podpis osoby wypełniającej ofertę 
 

 
 
 

 
 

Przedmiot zapytania nr 2 

B) Wynajem Sali na indywidualne zajęcia komputerowe 

Miejscowość*…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 
godzinę 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne warunki do wykonania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom 
wymagania określone w treści rozeznania na usługi wynajmu sali 

Data i Podpis osoby wypełniającej ofertę 
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Przedmiot zapytania nr 3 
C) wynajem pomieszczeń - zajęcia indywidualne 

 
Miejscowość*….……………………………………………………………………………………………………. 
 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 
godzinę 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne warunki do wykonania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom 
wymagania określone w treści rozeznania na usługi wynajmu sali 

Data i Podpis osoby wypełniającej ofertę 
 

 
 
 

 
 
 

Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługę dla Zamawiającego są zatrudnione 
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z 
wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc 
 
 
             
             
        ……………………………………………………. 
                Data i Podpis  Wykonawcy  
              
 
* proszę wskazać miejscowość, której usługa będzie dot. zgodnie z pkt. 2 zapytania cenowego  
 


