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Lublin, dn. 05.12.2018 r. 

 

 

Rozeznanie rynku nr 2/2018/PAW/FPAN-RR 

dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych 

w ramach realizacji projektu „Program aktywnego włączenia” 

nr RPLU.11.01.00-06-0131/17 

OŚ 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 11.1. AKTYWNE WŁĄCZENIE 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014 – 2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Pl. Litewski 2, 20-080 Lublin, NIP 712-279-73-97, REGON 

432657205- Partner Projektu pn. „Program aktywnego włączenia” nr RPLU.11.01.00-06-

0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia- kod CPV - 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu 

nieruchomości innych niż mieszkalne; 

2. Zamówienie obejmuje usługi wynajmu sal dydaktycznych dla Uczestników Projektu w 

wymiarze: 

- wynajem sali dydaktycznej na zajęcia indywidualne: 

• wynajem sali dydaktycznej na usługę wsparcia identyfikacyjno - doradczego 1400 godziny 

zegarowych (100 Uczestników Projektu x 14 godzin zegarowych); 

- wynajem sali dydaktycznej na zajęcia grupowe: 

• Warsztaty samopoznania i kompetencji interpersonalnych – 120 godziny zegarowych 

(10 grup x 12 godzin zegarowych); 

• Warsztaty autoprezentacji– 80 godziny zegarowych (10 grup x 8 godzin zegarowych). 

Godzina zegarowa= 60 minut. 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem sal dydaktycznych w terminie od grudnia 2018 r. 

do kwietnia 2019 r. (z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy) na przeprowadzenie 

wsparcia identyfikacyjno – doradczego, warsztatów samopoznania i kompetencji 
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interpersonalnych oraz warsztatów autoprezentacji, w oparciu o umowę wynajmu, na terenie 

województwa lubelskiego w ramach Projektu „Program aktywnego włączenia”. 

 

 

III. OPIS WARUNKÓW, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ USŁUGODAWCA: 

 

1. Sale powinny być dostosowane do przeprowadzenia zarówno spotkań indywidualnych oraz 

zajęć w grupach śr. 12-osobowych, wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt 

(krzesła, stoliki w ilości nie mniejszej niż 4, flipchart), spełniać wymogi bezpieczeństwa, być 

pozbawione barier architektonicznych oraz posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne  

i instalację grzewczą.  

2. Podczas zajęć grupowych w sali powinien być ustawiony dodatkowy stolik na 

poczęstunek/ciepły posiłek (przerwa kawowa/obiadowa). Wynajmujący nieodpłatnie 

udostępni salę na potrzeby konsumpcji posiłków (dodatkowe 60 min każdego dnia zajęć 

grupowych). 

3. Sala oraz budynki, w których się mieszczą zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

zasadami promowania i oznaczania Projektów. Ponadto, aby zapewnić swobodny dostęp  

i samodzielne poruszanie się wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu zastosowane 

zostaną plansze i wskazówki ułatwiające przemieszczanie się. 

 

IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza cenowego (stanowiącego zał. 

nr 1 do niniejszego rozeznania rynku) w terminie do 10.12.2018 r. do godz. 8:30 w jeden  

z następujących sposobów: 

a) osobiście do siedziby Zamawiającego; Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 

20-207 Lublin, biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub 

b) przesłać pocztą na ww. wskazany adres (pod uwagę brana będzie data wpływu) lub 

c) w wersji zeskanowanej przesłać e-mailem na adres: projekty@fundacja-pan.lublin.pl 

(Zamawiający akceptuje pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .jpg, .odt). 

 

V. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 

 

1. Oferty złożone po terminie, oferty złożone w innym języku niż język polski oraz oferty 

złożone na zmodyfikowanych formularzach nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu realizacji umowy oraz zastrzega sobie 

możliwość zmiany systemu spotkań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

4. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie zobowiązuje ono 

Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania do zawarcia 

umowy. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na usługę wynajmu sal 

dydaktycznych na przeprowadzenie wsparcia identyfikacyjno – doradczego, warsztatów 

samopoznania i kompetencji interpersonalnych oraz warsztatów autoprezentacji, w ramach 

projektu „Program aktywnego włączenia”. 

 

 


