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Opole, 05.09.2017 

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/ZB/2017 

 

W związku z realizacją projektu: RPOP.07.03.00-16-0004/16 „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program 
wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy” realizowanego w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 07.03 Zakładanie działalności gospodarczej, 
zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej w celu 
realizacji grupowych spotkań z uczestnikami projektu. 

 

Zamawiający:  
Kompass Consulting 
Buczkowski Maciej 
ul. Rokietnicka 15 
62-080 Tarnowo Podgórne 
NIP: 777-271-35-19 
 
BIURO PROJEKTU: 
ul.Horoszkiewicza 6/B 113 
45-301 Opole 
 

1. Przedmiot rozeznania 

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sal szkoleniowych na grupowe spotkania z uczestnikami 

projektu w ramach: 

a) Doradztwa grupowego 

b) Kursu ABC przedsiębiorczości 

c) Seminariów biznesowych 

d) Grupowych szkoleń specjalistycznych 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie doradztwa grupowe 

(3gr. X 17 os. x 2 dni x 4h=24h) 

Ostateczna ilość godzin wynajmowanej sali, a tym samym wartość usługi uzależniona jest od 

ilości uczestników projektu w danej grupie oraz faktycznego wykorzystania pomieszczenia.  

 

b) Wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości 

(3gr. X 17 os. x 7 dni x 6h=126h) 

Ostateczna ilość godzin wynajmowanej sali, a tym samym wartość usługi uzależniona jest od 

ilości uczestników projektu w danej grupie oraz faktycznego wykorzystania pomieszczenia.  

 

c) Wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie seminariów biznesowych 
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(3 spotkania x 4h x 45os.=12h) 

Ostateczna ilość godzin wynajmowanej sali, a tym samym wartość usługi uzależniona jest od 

ilości uczestników projektu w danej grupie oraz faktycznego wykorzystania pomieszczenia.  

 

d) Wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie grupowych szkoleń specjalistycznych 

(3gr. X 15 os. x 3 szkolenia x 2 dni x 6h=108h) 

Ostateczna ilość godzin wynajmowanej sali, a tym samym wartość usługi uzależniona jest od 

ilości uczestników projektu w danej grupie oraz faktycznego wykorzystania pomieszczenia.  

 

Łączny możliwy czas najmu - nie więcej niż 270 godzin. 

3. Pozostałe informacje: 

1. miejsce realizacji usługi – teren miasta Opola, 
2. termin realizacji – 09.2017 – 30.09.2018, 
3. udostępnienie pomieszczenia w dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 

7.30-19.30 oraz w weekendy, w godzinach 08.00-18.30, 
4. sala z dostępem do światła dziennego (przynajmniej 1 okno), wyposażona w co najmniej 15 

biurek i 15 krzeseł o powierzchni min 20 m², 
5. pomieszczenia w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. 

elementy architektury umożliwiające dotarcie osobom niepełnosprawnym na wyższą 
kondygnację – podjazdy lub dźwigi osobowe, 

6. Ostateczna ilość godzin wynajmowanego pomieszczeni, a tym samym wartość usługi 
uzależniona jest od ilości zrekrutowanych uczestników projektu oraz faktycznego 
wykorzystania pomieszczenia.  

 

 

  4. Warunki zamówienia 

W postępowaniu mogą wziąć  udział jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo i 
kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.  

 

Ofertę należy złożyć drogą: 

- mailową na adres zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.plp poprzez uzupełnienie 

formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego rozeznania do dnia 14.09.2017. do godz. 

23:59, podając cenę jednostkową za godzinę zegarową(cena brutto oferty1); 

lub 

- osobiście, dostarczając wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego 

rozeznania, pocztą, kurierem do dnia 14.09.2017, podając cenę jednostkową za godzinę zegarową 

(cena brutto oferty1); 

                                                           
1 Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie 
musiał ponieść zamawiający z uwzględnieniem podatku od towaru i usług (VAT). 
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Postępowanie nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz do rozeznania się w cenach 

oferowanych na rynku. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na adres: 

zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl 
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