
 

 

Malbork,  dnia 11 września 2017 r.  

Rozeznanie rynku – wynajem sali na indywidualne zajęcia szkoleniowe  

Zamawiający: 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz 

 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Kwalifikacje na miarę czasów” Nr RPPM.05.02.02-22-

0079/16 realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie jest określenie 

rynkowej ceny za świadczenie usługi i wybór wykonawców  wg poniższych warunków. 

 

1. Wynajem sali na indywidualne zajęcia szkoleniowe  IPD w liczbie 420h (84os. x 5h/os.). 

Termin: październik 2017 – grudzień 2017. 

2. Wynajem sali na indywidualne zajęcia szkoleniowe  wsparcia wg potrzeb (np. lekarz, coach, 
tutor, mentor, doradca zawodowy, trener pracy, pośrednik pracy), w liczbie 504h (84os. x 
śr.6h/os.).  

Termin: grudzień 2017– marzec 2018. 

3. Wynajem sali na indywidualne pośrednictwo pracy w liczbie 504h (84os. x śr.6h/os.). 

Termin: styczeń 2018– wrzesień 2018. 

 

Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

Ad. 1, 2, 3: sale na zajęcia indywidualne  - sale powinny być funkcjonalne, dobrze oświetlone i dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników szkolenia oraz tematyki wsparcia, wyposażone w dostęp do 

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, stoły, krzesła dla min. 2 osób (tj. trenera i uczestnika szkolenia). 

 

Miejsce realizacji: powiat kwidzyński, malborski, sztumski, nowodworski. 

 

W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie całkowitej stawki w zł brutto za godzinę najmu sal 

szkoleniowych do zajęć indywidualnych.  

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Zamawiającego: 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz 

 lub  

do Biura Projektu 

Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork, lok. nr 7 

do dnia 25 września 2017 roku. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formularz rozeznania rynku 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Kwalifikacje na miarę czasów” Nr RPPM.05.02.02-22-
0079/16 realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie jest określenie 
rynkowej ceny za świadczenie usługi i wybór wykonawców  wg poniższych warunków. 

Przedmiot zapytania 

  Wynajem sali na indywidualne zajęcia szkoleniowe 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena jednostkowa w zł brutto za godzinę 

najmu sal szkoleniowych na indywidualne 

zajęcia indywidualne 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego 

wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania. 

Podpis  

 


