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Poznań, 17.05.2019 r.
ROZEZNANIE RYNKU 
W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”, Nr projektu: POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od marca 2018 r. do października 2019 r., współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali na indywidualne spotkania uczestników projektu z:
doradcą zawodowym, 
psychologiem,
pośrednikiem pracy. 

Zamawiający: 
Kompass Invest Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań
NIP: 779-248-32-87
Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem pomieszczenia na potrzeby indywidualnych spotkań na terenie województwa śląskiego. Dokładna lokalizacja zostanie określona w terminie późniejszym i jest uzależniona od miejsca zamieszkania uczestników projektu.
Miejsce wynajmu sali: Częstochowa.
Ilość godzin najmu: ok. 160.

Wynajem pomieszczenia na indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy.
Ostateczna ilość godzin wynajmowanej sali, a tym samym wartość najmu uzależniona jest od ilości zrekrutowanych uczestników projektu oraz faktycznego wykorzystania sali w danej lokalizacji.
Wymagania dotyczące pomieszczeń dla wszystkich części zamówienia:
Pomieszczenie powinno zapewniać poufność oraz komfort i nie ograniczać swobody ruchu
Pomieszczenie nie musi być w tym samym budynku
W ramach projektu Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, 
w związku z powyższym wynajmujący powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie (np. windy, brak progów, podjazdy, udostepnienie lokali na parterze itp.)
Pomieszczenie musi posiadać dostęp do toalety
	Pomieszczenie musi być wyposażone w co najmniej 1 biurko i 2 krzesła,
Wynajmujący pomieszczenie zobowiązany będzie do:
-dostarczania energii elektrycznej
-ogrzewania pomieszczenia w sezonie grzewczym
-zapewnienia stałego łącza internetowego
-wywozu nieczystości oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniu i jego otoczeniu.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
W okresie od maja 2019 r. do października 2019 r. Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny spotkań zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą, jak i uczestnikami.
Oferta musi zawierać cenę za 1 godzinę najmu pomieszczenia oraz być kwotą brutto.
Ofertę należy złożyć drogą:
- mailową na adres m.muller@kompass-consulting.pl" m.muller@kompass-consulting.pl poprzez uzupełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego rozeznania do dnia 21.05.2019 r., podając cenę jednostkową za godzinę zegarową (cena brutto oferty) 
lub
- osobiście,  bądź za pomocą poczty polskiej lub kuriera, dostarczając uzupełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do biura projektu mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 21 IV. p, 60-783 Poznań, do dnia 21.05.2019 r., podając cenę jednostkową za godzinę zegarową (cena brutto oferty). 
Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na adres: m.muller@kompass-consulting.pl" m.muller@kompass-consulting.pl

Informacje dodatkowe
Postępowanie nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz do rozeznania się w cenach oferowanych na rynku.
	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompass Invest Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, IV piętro, 60-783 Poznań;

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kompass Invest Sp. z o.o.: iodo@kompass-consulting.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


Załącznik nr 1 – Formularz oferty
DANE OFERENTA:
Oferent: …………………………………………………………………………………………..
Adres: …..………………………………………………………………………………………….
adres email :…………………………………………………………………………………….
nr tel.: ……………………………………………………………………………….…………….

OFERTA CENOWA WYNAJMU SALI:
Oferta cenowa bruttoCena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść zamawiający z uwzględnieniem podatku od towaru i usług (VAT).w PLN za godzinę (60 minut, w tym VAT, jeśli dotyczy) najmu sali 




……………………………….. 						 …………………………………..……………..
miejscowość, data,                   			podpis / i pieczątka imienna 
/ pieczęć firmowa wykonawcy		osoby upoważnionej












