
 
 

Projekt pt.: "Budujemy swoją przyszłość z SP 15" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.08.2017 r.  

prowadzone w trybie procedury rozeznanie rynku  

 
Fundacja Dialog zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem sal lekcyjnych do 
realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do organizacji przedstawienia w ramach 
projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 
Zamawiający:  

Fundacja Dialog 
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok              

NIP 542-27-09-108, Regon 051992938,  
KRS 0000007228, 

 
Zamówienie udzielane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Usługa najmu sal zajęciowych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do 
organizacji przedstawienia w ramach projektu "Budujemy swoją przyszłość z SP15".   
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Sale zajęciowe (lekcyjne) oferowane w ramach niniejszego zapytania powinny: 
a) umożliwiać swobodną realizację zajęć pozalekcyjnych przy założeniu 8 osób w grupie z 
wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK, minimalna 
powierzchnia sal to 20 m2; 
b)  być dostępne w dni robocze w godzinach 13:00 – 20:00 oraz soboty w godzinach 9:00 – 16:00,  
w tym również w czasie ferii zimowych; 
c) sale będą udostępniane na 15 min przed rozpoczęciem zajęć, zgodnie z harmonogramem zajęć; 
d) sale powinny być wyposażone w dostęp do sieci energetycznej, z dostosowanym do potrzeb 
edukacyjnych oświetleniem zarówno światłem sztucznym jak i naturalnym;     
e) sale posiadać powinny wentylację naturalną lub klimatyzację; 
f) sale powinny umożliwiać umieszczenie oznaczeń i plakatów dotyczących realizacji projektu na 
drzwiach wejściowych do sali oraz w jej wnętrzu;  
g) sale nie powinny być umieszczone w piwnicy lub suterenie; 
h) posiadać infrastrukturę uzupełniającą – toaletę na tym samym piętrze co sala; 
i) sale powinny być autonomiczne – nie dzielone z jednej dużej sali; 
j) sala powinna być wyposażona w stoliki/ławki i krzesła dla 8 uczniów i osoby prowadzącej oraz w 
tablicę suchościeralną/magnetyczną lub flipchart;   
 
Mile widziane wyposażenie sali w dostęp do Internetu oraz rzutnik, projektor, laptop, odtwarzacz 
CD/DVD.   
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Zamawiający przewiduje, że w salach zostanie zrealizowanych 2400 godzin zajęć pozalekcyjnych 
(językowych, przyrodniczych, cyfrowych, matematycznych, socjoterapeutycznych oraz rozwijających 
przedsiębiorczość).  
 
2. Sala gimnastyczna oferowana do wynajęcia w ramach projektu powinna umożliwiać organizację 
przedstawienia przygotowanego przez uczestników i uczestniczki projektu w ramach zajęć ENGLISH 
DRAMA.  Sala gimnastyczna powinna spełniać następujące warunki:   
 
a) minimalna powierzchnia użytkowa sali to 300 m2;  
b)  być dostępna w ustalonym dniu/dniach realizacji przedstawienia oraz na minimum 30 min. przed 
rozpoczęciem przedstawienia w celu ustawienia scenografii; 
c) sala powinny być wyposażone w dostęp do sieci energetycznej, z dostosowanym do potrzeb 
edukacyjnych oświetleniem zarówno światłem sztucznym jak i naturalnym;    
d) sala posiadać powinna wentylację naturalną lub klimatyzację; 
e) sale powinny umożliwiać umieszczenie oznaczeń i plakatów dotyczących realizacji projektu na 
drzwiach wejściowych do sali oraz w jej wnętrzu; 
 
Zamawiający przewiduje, że czas najmu sali gimnastycznej to 2 godziny.  
  
TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od października 2017 r. do czerwca 2019 r.  

 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych: 
Część I. Najem sal zajęciowych  
Część II. Najem sali gimnastycznej  
 
KRYTERIUM OCENY:  
Kompletna i złożona w terminie oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia będzie podlegać 
ocenie i wyborowi wedle kryterium:   100% CENA.  
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy 
dostarczyć w jednej z wymienionych poniżej form: 
  
a) e-mailem na adres: i.dabrowska.dialog@gmail.com (w postaci skanu z odręcznym podpisem i 
pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) lub  
 
b) listownie lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Fundacja Dialog, ul. Ks. A. Abramowicza 1, 15-
872 Białystok.  
 
Termin składania ofert: do 21.08.2017 r. do godz. 15:00.  
 
Decyduje data wpływu oferty do Biura Projektu.   
 
Z poważaniem,  

Izabela Dąbrowska  

Koordynator projektu 
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2017 

  
 
 
 
……………………………………………………………. 
                      (pieczęć oferenta) 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2017 r.  dotyczące najmu sal lekcyjnych do 

realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do organizacji przedstawienia w ramach 

projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

w następujących cenach: 

L.P. 
CZĘŚĆ 

ZAMÓWIENIA  

 
ILOŚĆ 

GODZIN 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto  

Wartość 
zamówienia 

netto  

Wartość 
zamówienia 

brutto 

1 
Najem sali 

lekcyjnej  

2200 h 
  

  

2 
Najem sali 

gimnastycznej  

2 h 
  

  

SUMA:   

SŁOWNIE (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO):   

 

 
Oświadczenie: 

a. Oświadczam, że oferowane sale spełniają kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.   
b. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  
c. Oświadczam, że dysponuję prawem do dysponowania wynajmowaną salą, posiadam 

uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.  
d. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.  
 

 
 
 

 
 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta 
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