
 
 
 

Projekt „ Nowe kwalifikacje, nowe szanse” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
Oś 9 : Rynek pracy 

Działanie 9.1 : Aktywizacja zawodowa 
 
 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali szkoleniowej wraz z 

wyposażeniem 

Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" 

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje, nowe szanse” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do 
złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wynajęciu sali szkoleniowej 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK 
 LISÓW 155 A  
 21-100 LUBARTÓW 
 NIP 714 000 25 05 
 WWW.WOZNIAK.COM.PL 
 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie: 
 wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem na przeprowadzenie doradztwa 
 zawodowego ( łącznie 480 godzin zegarowych)  oraz spotkań rekrutacyjnych z 
 psychologiem ( łącznie 60 godzin zegarowych). 

Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w miejsca siedzące, tablicę ścieralną, 

stoły, dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenia laptopa, dostęp do 

Internetu; stolik na sprzęt multimedialny, przedłużacz, itp. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  Termin wykonania zamówienia:  Zamówienie będzie wykonywane w okresie od października 
 2016 do lutego 2017. Szczegółowy harmonogram dotyczący godzin wynajmu sali będzie  
 przedstawiany każdorazowo na początku miesiąca bądź na 5 dni przed planowanym 
 wynajmem. 
 Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą 
 zastrzega sobie prawo do wydłużenia  okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
 dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów 
 realizacji zamówienia. 
 
 

 



 
 
 

Projekt „ Nowe kwalifikacje, nowe szanse” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
Oś 9 : Rynek pracy 

Działanie 9.1 : Aktywizacja zawodowa 
 
 

 
 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY 

 1. Wypełniony formularz oferty ( Załącznik nr 1)  
  
 
V. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

 Krzysztof Woźniak 
 Firma Produkcyjno- Handlowa "Woźniak" 
 tel. 81 855 2000 lub 601 16 40 55 
 
VI. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 Prosimy o przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście wypełnionych dokumentów na adres: 
 Firma Produkcyjno- Handlowa "Woźniak" Krzysztof Woźniak 
 Lisów  155 A, 21- 100 Lubartów do dnia 5 października 2016 r. 
 
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty 
 spośród  oferentów w oparciu o kryterium  wyboru:  cena (100 %) 
  
VIII. FINANSOWANIE 
 
 Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
 Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Do zapytania ofertowego dołączono: 
 
 1.  Formularz oferty ( Załącznik nr 1) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - 

 FORMULARZ OFERTY 

 

…………………………………………………. 
, data 

 

I. Nazwa i adres Wykonawcy 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej składam niniejszą 
ofertę. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową brutto za jedną 
godzinę wynajmu: 
 

......................................................brutto 
 
 
 
               Oświadczam, że cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Deklaruję, że cena oferty za 
przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. 

                                                 

       ........................................................... 

pieczęć i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 
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