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Data: 12.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 04/DPE/SWF/2016 

Wynajem sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej 

firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

 

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, zwraca się z 

prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wynajem sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej 

firmie”. Szkolenia będą realizowane dla 5 grup uczestników/czek po ok. 16 osób w grupie. Każda grupa 

realizuje szkolenie w trakcie 7 dni (ok. 7-8 godzin dziennie), tj. razem wszystkie grupy zrealizują 35 dni 

szkoleniowych. Maksymalnie dwie grupy mogą realizować szkolenia równolegle, tzn. wymagana jest 

dostępność dwóch sal szkoleniowych jednego dnia.  

 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

 
70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 

III. Źródło finansowania:  

Projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia. 

Szkolenia będą realizowane od 26.09.2016 do 30.11.2016 r.  

 

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

1. Sale szkoleniowe mają lokalizację w centrum Łodzi. 

2. Sale szkoleniowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych 

 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

 

Kryteria jakościowe: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) 

Liczba 
możliwych 

do 
uzyskania 



 
 

 

punktów 

1. 

Kryterium: odległość od biura projektu 
„Sukces we własnej firmie”, 
zlokalizowanego w centrum miasta, przy ul. 
Wólczańskiej 51 w Łodzi. Odległość liczona 
jest wg Google Map.  
 
 

 
10 pkt - Wykonawca oferuje sale 
szkoleniowe w odległości do 1500 m 
drogi pieszej od biura projektu. 
 
20 pkt. - Wykonawca oferuje sale 
szkoleniowe w odległości do 1000 m 
drogi pieszej od biura projektu.  
 
30 pkt. - Wykonawca oferuje sale 
szkoleniowe w odległości do 500 m 
drogi pieszej od biura projektu. 

 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kryterium - cena 
 
 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzymuje oferta zawierająca najniższą cenę spośród 

wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. Pozostałe oferty będą oceniane zgodnie z poniższym 

wzorem:  

 

Cena oferty najtańszej 
--------------------------------- x 70 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą 

liczbę punktów. 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

 Kryteria jakościowe 30 30 

1. Kryterium - cena 70 70 

 Łącznie 100% 100 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo           

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego    

lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem              

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 



 
 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

 Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny 
muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec 
zmianie w trakcie trwania umowy.  

 Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.  

 Wykonawca zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w ekran oraz rzutnik, flipchart oraz 

dostęp do internetu 

 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym   i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie.  

 Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym 
druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

 
VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:  

 Ofertę wg wzoru – załącznik nr 1  
 
 

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

  

Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl 
 

 

X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 16 września 2016 r. 

 

 

XI. Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. 
Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 

b. przesłać e-mailem na adres: rpluzynski(at)cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia 
wiadomości na komputerze odbiorcy. 

 
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 
 

XII. Inne postanowienia 
 

a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy 
do zawarcia umowy. 

c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 
podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także 
zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru. 

e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została 
wybrana. 



 
 

 

f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania 
do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć 
negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności 

g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 


