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Zapytanie ofertowe 
 

 

Niniejszym Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 

24/402 zaprasza do składania ofert na zapewnienie sal. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pomieszczeń na: 

 Spotkania grupowe 10-osobowe w wymiarze nie większym niż 30 godzin; 

 spotkania indywidualne w wymiarze nie większym niż 360 godzin; 

 pracowni komputerowej w wymiarze nie większym niż 144 godziny ; 

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pn. Social Media – moja szansa na sukces! Numer 

POWR.01.02.01-30-196/15. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 

zakończenia ścieżki szkoleniowej w ramach projektu, które planowane jest na dzień 30.06.2017 r. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

70220000-9: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków realizacji usługi: 

 pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy muszą umożliwiać prowadzenie 

zajęć dla średnio 10 osób (max 15 osób) przy indywidualnych stanowiskach komputerowych, 

połączonych siecią lokalną z dostępem do sieci Internet poprzez stałe łącze o przepustowości 

minimalnej 2Mbit/s oraz posiadać stanowisko komputerowe dla trenera/-ki, projektor 

multimedialny, oraz tablicę lub flipchart (wraz z mazakami i wycierakiem), wielkość sali nie może 

być mniejsza niż 28 m
2
; 

 komputery, zapewnione na sali opisanej w punkcie 1 muszą być wyposażone w: procesor  

o częstotliwości nie niższej niż 2GHz, pamięć operacyjną nie mniejszą niż 2 GB, przynajmniej 10 GB 

wolnej przestrzeni dyskowej, napęd CD/DVD, wolny port USB, ekran o rozdzielczości nie mniejszej 

niż 1024×768, licencjonowane oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego Windows 7 lub 

nowszej wersji, przeglądarki internetowej i pakietu Microsoft Office; 

 pracownie komputerowe wykorzystywane będą do prowadzenia szkoleń od 8 do 9 godzin; 

 pomieszczenia na spotkania indywidualne muszą być wyposażone w stolik i 2 krzesła, wielkość sali 

nie może być mniejsza, niż 9 m
2
 

mailto:social.media@interit.eu


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Biuro: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Św. Marcin 24/402 61-805 Poznań; tel. 61 8690 100; social.media@interit.eu; sm.interit.eu 

 
 
 
 
 
 

 pomieszczenia na spotkania indywidualne wykorzystywane będą na potrzeby spotkań od 1 do 3 

godzin; 

 sale na spotkania grupowe musza umożliwiać prowadzenie zajęć dla średnio 10 osób (max 15) 

przy stole/stołach, wielkość sali nie może być mniejsza niż 28 m
2
, wyposażona w projektor 

multimedialny, tablicę lub flipchart (wraz z mazakami i wycierakiem); 

 pomieszczenia na spotkania grupowe wykorzystywane będą na potrzeby spotkań od 1 do 3 

godzin; 

 wykonawca zapewni możliwość realizacji spotkań i szkoleń od poniedziałku do soboty w godzinach 

8
00

-17
00

. 

 Wykonawca umożliwi oznakowanie pomieszczeń i pracowni komputerowej oraz budynku zgodnie  

z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego; 

  w czasie realizacji zamówienia łączna liczba świadczeń każdego rodzaju może ulec zmniejszeniu. 

2. Termin realizacji: kwiecień-czerwiec 2017 r. 

3. Miejsce realizacji dostawy: Poznań. 

Wymagania dotyczące oferentów 

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 

 znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, przez co 

rozumieć należy, że w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia oferty zrealizował przynajmniej 

3 usługi o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 90000,00 zł 

(dziewięćdziesiąttysiecyzłotych 00/100) brutto dla nie mniej niż 200 uczestników. Przez usługi 

o podobnym charakterze rozumie się usługi w skład, których wchodził wynajem sal; 

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo. 

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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

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

 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. 

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w biurze Projektu: 
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Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa 

Ul. Św. Marcin 24/402 

61-805 Poznań 

Lub mailowo na adres a.cicha@wiph.pl  do dnia 28.04. 2017 roku do godziny 15
00

. 

Zawartość oferty 
 

Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

Do oferty załączyć należy:  

 oświadczenie, iż pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą uniemożliwiające udzielenie 

zamówienia powiązania opisane w punkcie 4. Wykonawca, który nie złoży przedmiotowego 

oświadczenia zostanie wykluczony z postępowania. 

 Oświadczenie dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

 Oświadczenie dot. posiadania przez Wykonawcę doświadczenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków uczestnictwa w postępowaniu. Dokumenty przedstawić należy w terminie jednego dnia 

roboczego od daty przekazania żądania. 

Kryteria oceny ofert 
 

Kryteria oceny ofert:  

a. cenę łączną realizacji całości zamówienia – waga 50%; 

b. jakość wykonanej usługi – waga 50%. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

Liczba punktów za cenę łączną realizacji zamówienia. 

Przyznając liczbę punktów za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się 

wzorem wskazanym poniżej: 

100
BC

NC
C  

C – liczba punktów badanej oferty 

NC – najniższa cena złożonej oferty 

BC – cena badanej oferty 
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Liczba punktów za jakość wykonanej usługi przez Wykonawcę. 

Jakość usługi mierzona będzie: 

 minimalnym dopuszczalnym czasem na zgłoszenie spotkania/szkolenia w terminie krótszym niż 7 

dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia; 

 minimalnym dopuszczalnym czasem bezpłatnej możliwości odwołania spotkania/szkolenia w 

terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia; 

 Jakość będzie mierzona łączną liczbą punktów uzyskanych zgodnie z poniższą punktacją: 

Cecha jakości: Waga punktowa: 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 1 dzień przed planowaną 

datą odbycia 
7 punktów 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 2 dni przed planowaną 

datą odbycia 
6 punktów 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 3 dni przed planowaną 

datą odbycia 
5 punktów 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 4 dni przed planowaną 

datą odbycia 
4 punkty 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 5 dni przed planowaną 

datą odbycia 
3 punkty 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 6 dni przed planowaną 

datą odbycia 
2 punkty 

możliwość odwołania spotkania/szkolenia na 7 dni przed planowaną 

datą odbycia 
1 punkt 

Zgłoszenie spotkania/szkolenia na 1 dzień przed planowaną datą 

odbycia 
7 punktów 

zgłoszenie spotkania/szkolenia na 2 dni przed planowaną datą odbycia 6 punktów 

zgłoszenie spotkania/szkolenia na 3 dni przed planowaną datą odbycia 5 punktów 

zgłoszenie spotkania/szkolenia na 4 dni przed planowaną datą odbycia 4 punkty 

zgłoszenie spotkania/szkolenia na 5 dni przed planowaną datą odbycia 3 punkty 

zgłoszenie spotkania/szkolenia na 6 dni przed planowaną datą odbycia 2 punkty 

zgłoszenie spotkania/szkolenia na 7 dni przed planowaną datą odbycia 1 punkt 
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 Ocena ofert dokonana zostanie z zastosowaniem poniższego wzoru: 

100
14


BJ

J  

J – liczba punktów badanej oferty za kryterium jakość 

BJ – jakość badanej oferty mierzona liczbą punktów za odwołania szkolenia 

przed planowaną datą odbycia oraz zgłoszenie lokalizacji szkolenia przed 

planowaną datą odbycia (maksymalnie 14 punktów) 

 

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje 

następującego wzoru.  

JCL *5.0*5.0   
L – łączna liczba punktów badanej oferty 

C – liczba punktów badanej oferty za cenę 

J – liczba punktów badanej oferty za jakość 

Pozostałe informacje 
 

Pozostałe postanowienia: 

a. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

b. Zamawiający nie dopuszcza podzlecenia wykonania całości przedmiotu zamówienia; 

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z 

Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania 

warunków korzystniejszych dla Zamawiającego. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na 

warunkach oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu. 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w 

przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu, na rzecz którego świadczone będą 

usługi. 

g. Postępowanie dotyczy projektu: Social Media – moja szansa na sukces! 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

h. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Osoba kontaktowa  
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Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Cicha, telefon 61 8690 107, od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 1000do 1400. 
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