Gliwice, 8 sierpnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI DORADCZEJ,
SALI SZKOLENIOWEJ ORAZ SPAWALNI
1. Nazwa i numer projektu: Zostań spawaczem! nr POWR.01.02.01-24-0099/16
2. Beneficjent: Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o.
3. Okres realizacji projektu: 1.08.2017 – 31.03.2019
4. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku (powyżej 20 tys. zł
netto i poniżej 50 tys. zł netto)
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Łużycka 16
7. Grupa docelowa projektu:
48 os. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zgodnie z def. młodzieży NEET,
niezarejestrowanych w PUP (z wyłączeniem gr .doc. 1.3.1 POWER) zam. w woj. śląskim w wieku 18 29 lat.
8. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sali na doradztwo zawodowe indywidualne i
poradnictwo zawodowe, najem sali szkoleniowej na część teoretyczną kursów spawalniczych MAG i
TIG oraz najem spawalni na cz. praktyczną kursów spawalniczych MAG i TIG w okresie wrzesień 2017
– grudzień 2018 na terenie województwa śląskiego.
Zajęcia w ramach kursów spawalniczych prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach
przedpołudniowych i/lub popołudniowych, a wsparcie doradcze także w weekendy.
Harmonogram najmu będzie ustalany z wybranym Wykonawcą na bieżąco po zakończeniu etapu
rekrutacji do projektu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia:
Część I Najem sali na indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe.
Część II Najem sali szkoleniowej na kursy spawalnicze MAG i TIG
Część III Najem spawalni
Przewidywany wymiar godzinowy najmu:
a) Sala doradcza 432 godziny
b) Sala szkoleniowa 96 godzin
c) Spawalnia 446 godzin
Wymiar godzinowy może ulec zmianie w zależności od ostatecznej liczby uczestników projektu jak i
ostatecznej liczby edycji szkoleniowych na dany kurs.

Wymagania jakie powinna spełniać sala doradcza i szkoleniowa:
1. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego
oświetlenia.
2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
3. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna ściana (dotyczy sali szkoleniowej).
4. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki).
5. Sala na wsparcie indywidualne (doradca + uczestnik) tj. doradztwo zawodowe oraz poradnictwo
zawodowe powinna mieć metraż min. 15 m2 oraz wyposażenie min. 1 stół i 2 krzesła, a sala
szkoleniowa powinna mieć metraż min. 40 m2 oraz wyposażenie min. 7 stołów i 13 krzeseł.
6. Sale powinny być dostępne na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia
niezbędnych materiałów szkoleniowych przez wykładowcę;
7. Sale powinny posiadać bezpłatny dostęp do toalety usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sal.
Wymagania jakie powinna spełniać spawalnia:
1. Spawalnia powinna posiadać odpowiednie wyposażenie do realizacji kursów spawalniczych MAG
135 oraz TIG 141 zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa oraz przepisami BHP i P. POŻ i być
dostosowana do kształcenia min. 12 osób w tym samym czasie.
2. Spawalnia powinna mieć metraż min. 100 m2 oraz szatnię i zaplecze socjalne.
3. Spawalnia powinna zapewniać miejsce do składowania materiałów spawalniczych podstawowych
i dodatkowych na kursy.
4. Spawalnia powinna być dostępna na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia
niezbędnych materiałów spawalniczych przez trenera.
5. Spawalnia powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety usytuowanej w bezpośrednim
sąsiedztwie
Wynajmujący powinien zapewnić najemcy możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą
prowadzone zajęcia.
Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia czystości w wynajmowanych salach przez wszystkie
dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć.
W cenę najmu należy wliczyć pełne koszty eksploatacji sal i spawali oraz urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu
prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 – grudzień 2018
9. Kryterium wyboru ofert:
Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów
potwierdzających wymagania wskazane w punkcie 8 (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które
spełnią wymóg kompletności zostaną ocenione zgodnie z kryterium cena: waga 100%
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
P min
An = ----------------------------- x 100 pkt.
Pn
An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe
P min – cena minimalna wśród ważnych ofert
P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym podatki.
10.

Termin i miejsce składania ofert

Prosimy o składanie oferty (osobiście, faxem, e-mailem lub pocztą) do dnia 16 sierpnia 2017 do godz.
9.00 zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu.
Zakład Doskonalenia Kadr – KOMAG sp. z o.o.
Ul. Łużycka 16, 44-101 Gliwice
Tel. 32/ 237 48 20, fax. 32/237 46 82
e-mail: spawacz@zdk-komag.pl
Osoba do kontaktu: Marzena Fołda – koordynator projektu, tel. 32/237 48 20.
11. Upublicznienie
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.zdk-komag.pl zakładka „Projekty unijne”.

Załączniki:
Załącznik 1 Formularz oferty

