
 
Sosnowiec, dnia 09.01.2017 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU  

dotyczące wynajmu sal szkoleniowych 

      

w związku z realizacją projektu  

„Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 29 roku życia 

poszukujących pracy” nr RPSL.07.01.03-24-01E1/15 realizowanego w ramach RPO WSL na lata 

2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 

VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 

7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

zatrudnienia 

 

I. Zamawiający: 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mazowiecka 5  

II. Warunki udziału 

1) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

III. Szczegóły rozeznania: 

Zamawiający dokonuje rozeznania ceny w celu potwierdzenia ceny rynkowej: 

a) wynajmu sali doradczej (do 5 osób), 

b) wynajmu sali szkoleniowej (do 15 osób),   

c) wynajem Sali szkoleniowej (do 25 osób). 

 

 

IV. Standard sal:  

• sala    powinna    spełniać    wszystkie    wymagania    bezpieczeństwa    i    higieny    pracy    stawiane    

pomieszczeniom, w  których organizowane jest doradztwo i szkolenia.  

• Standard  - czyste ściany,   czysta   podłoga/wykładzina,   pomieszczenie   z   oknami, nieuszkodzone meble, 

klimatyzacja, winda w przypadku sal na piętrze. 

 

V. Wyposażenie  sal:  sprzęt  multimedialny  niezbędny  do  przeprowadzenie  szkolenia:  projektor   

multimedialny,  ekran lub biała (bardzo jasna), ściana, łącze internetowe (stałe, wi-fi), inne dodatkowe 

elementy: flipchart i flamastry (uzupełniane w  razie  potrzeby)  i  dostęp  do  ksero  w  budynku  (uczestnicy  

mogą  kserować  bilet oraz  rachunek  kosztów  podróży-  max 40 kopii na szkolenie).    

 



 
VI. W przypadku obecności osób z niepełnosprawnością Wynajmujący zapewni dostęp do sal spełniających 

wymagania dostępu do osób z niepełnosprawnością (brak barier architektonicznych).  

    

VII. Dostępność  sal na doradztwo i  szkolenia w godzinach 7.00-21.00. 

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:  

Termin składania ofert wyznaczono do  18.01.2017 r. do godz. 15.00 

Ofertę można składać: 

1) osobiście lub pocztą: ul. Mazowiecka 5 , 41-205 Sosnowiec (liczy się data stempla pocztowego). 

  




