
 
 

Wrocław, dnia 11  stycznia 2017 r. 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

w ramach rozeznania rynku 

W związku z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości  
osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym 
wskaźniku przedsiębiorczości w woj. dolnośląskim”, nr projektu RPDS.08.03.00-02-0008/16  
realizowany w ramach 8.3., Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowych w celu 
realizacji szkoleń „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE BIZNESPLANU” na terenie województwa 
dolnośląskiego, w podziale na trzy grupy, dla łącznej liczby 45 osób: 

1. Grupa I, termin realizacji szkolenia: 17.01 – 21.01.2017 r., w godz. 9:00 – 17:00 dla grupy 19 
osób, w godz. 9:00 – 17:00; 

2. Grupa II, termin oraz dokładna liczba osób (nie więcej niż 16 osób) w grupie szkoleniowej 
uzależniona jest od postępów w rekrutacji i zostanie podana Wykonawcy z co najmniej 
pięciodniowym wyprzedzeniem. 

3. Grupa III, termin oraz dokładna liczba osób (nie więcej niż 16 osób) w grupie szkoleniowej 
uzależniona jest od postępów w rekrutacji i zostanie podana Wykonawcy z co najmniej 
pięciodniowym wyprzedzeniem. 

Każde ze szkoleń trwać będzie 5 dni roboczych, po 8 godzin. Zamawiający zastrzega prawo do 
zwiększenia o 6 łącznej liczby osób uczestniczących w szkoleniach. 

Wymagania: 

• Budynki, w których znajdują się sale szkoleniowe powinny być zlokalizowane na 
terenie Wrocławia.  

• Sale powinny gwarantować optymalne warunki prowadzenia szkoleń, czyli 
pomieszczenia z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkoleń, zgodnie z 
wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, 
bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. 

• Na wyposażeniu sal szkoleniowych powinny znajdować się:  
- minimum 20 stanowisk dla uczestników (20 miejsc z możliwością robienia notatek), 
- biurko/stolik z krzesłem dla trenera,  
- flipchart z kompletem przyborów piśmienniczych lub tablica suchościeralna wraz z kompletem 
zmywalnych markerów, 
- rzutnik do wyświetlenia prezentacji. 

• Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia: dostęp światła dziennego oraz całodobowe 
oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie.  

• Sale szkoleniowe posiadają miejsce na umieszczenie serwisu kawowego dla 
uczestników szkoleń. 
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• W budynkach, w których znajdują się sale szkoleniowe powinny znajdować się WC 
oraz pomieszczenie, w którym uczestnicy będą mogli spożyć ciepły posiłek.  

• Zapewnione ogrzewanie umożliwiające komfortowe oraz sprawne przeprowadzanie 
szkoleń dla uczestników oraz stały dostęp do źródeł prądu. 

• Budynki, w których znajdują się sale szkoleniowe powinny być pozbawione barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

• Sale powinny być dostępne w terminach i godzinach zgodnych z Harmonogramem, 
przedkładanym wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego. Każdorazowo 
Zamawiający prześlę do wybranego Wykonawcy harmonogram na nie mniej niż 5 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia dla danej grupy szkoleniowej, przy czym szkolenie dla 
pierwszej grupy szkoleniowej odbędzie się w terminie 16.01 – 20.01, w godz. 9:00 – 
17:00 dla grupy 19 osób. 

 
Ofertę należy złożyć drogą: 

- mailową w odpowiedzi na przesłany mail poprzez uzupełnienie formularza oferty, stanowiącego 
załącznika nr 1 dni niniejszego rozeznania do dnia 13.01.2017 r. do godz. 18:00 podając łączną cenę 
za wynajem sali szkoleniowych dla wszystkich trzech grup szkoleniowych. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na 
adres: czasnawlasnybiznes-dolnysl@kompass-consulting.pl . 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 

DANE OFERENTA: 

Oferent: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …..…………………………………………………………………………………………. 

adres email : ……………………………………………………………………………………. 

nr tel.: ……………………………………………………………………………….……………. 

 

 

Krótki opis potwierdzający kompetencje i potencjał do realizacji usługi 
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OFERTA CENOWA NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH: 

Łączna oferta cenowa brutto w PLN (w tym VAT jeśli dotyczy) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, imię i nazwisko, pieczęć firmowa 
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