Warszawa, dn. 02.12.2018
ZAPYTANIE SZACUNKOWE nr 1/5.4/2018
dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej na terenie Warszawy z przeznaczeniem na organizację szkoleń w ramach
projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla fizjoterapeutów”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, rekomendowanego do
dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia – Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla
Priorytetu V PO WER, w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 „Doskonalenie zawodowe pracowników
innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska
Adres do korespondencji: Biuro Projektu, ul. Herbu Janina 3A/60, 02-792 Warszawa
Kontakt tel. 698 982 981 – Mariusz Zieliński – kierownik projektu
2. PRZEDMIOT SZACOWANIA
Rodzaj zamówienia – USŁUGI
Przedmiot zamówienia – wynajęcie sali szkoleniowej na terenie Warszawy-Ursynów z przeznaczeniem na
organizację szkoleń
3. WSPÓLNY SŁOWNIK CPV
70220000-9 (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne)
4. Czas trwania zamówienia / termin wykonania:
Zadania w projekcie realizowane są w terminie do 31 sierpnia 2019r.
a. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia będzie na bieżąco i każdorazowo uzgadniany
z Wykonawcą, na podstawie harmonogramu realizacji szkoleń.
5. Miejsce realizacji zamówienia:
Warszawa
6. Data publikacji: 02.12.2018
7. Termin składania oferty: 10.12.2018
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest na potrzeby rozeznania rynku, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
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SPECYFIKACJA
Przedmiotem wyceny jest wynajęcie sali szkoleniowej na terenie Warszawy - Ursynów z przeznaczeniem na
organizację szkoleń do 18 osób, w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla fizjoterapeutów”, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, rekomendowanego do
dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia – Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla
Priorytetu V PO WER, w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 „Doskonalenie zawodowe pracowników
innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wycenę należy przedstawić w wartości brutto za godzinę.
Przedmiotem wyceny jest: sala szkoleniowa klimatyzowana spełniająca warunki wyposażenia zgodnie z listą poniżej.
Wielkość sali szkoleniowej min. 70 m2 powinna zapewnić swobodną realizację warsztatów teoretycznych i
praktycznych dla maksymalnie 18 osób podczas 1-go spotkania.
W sali (lub sali sąsiadującej) Wykonawca zapewni miejsce do serwowania cateringu (kawa, herbata,
soki, woda oraz podania obiadu uczestnikom projektu), który Zamawiający zapewnia poprzez świadczenie usługi od
podmiotu zewnętrznego zobowiązanego umową do świadczenia usług cateringowych.
Wyposażenie sali konferencyjno-szkoleniowej (przygotowane na godz. 9:00) w dniu każdego ze
spotkań:
• krzesła w ilości min 20 szt.
• możliwość ustawienia stołów rehabilitacyjnych lub standardowych w ustawieniu szkolnym
• zapewnienia oświetlenia z możliwością zaciemnienia sali
• zapewnienia dostępu do prądu z możliwością podłączenia rzutnika multimedialnego
• miejsce na ekran projekcyjny o wymiarze około 230x170
• zaplecze sanitarne dla uczestników szkolenia
• klimatyzacja sali szkoleniowej
• obsługa techniczna przed i w trakcie spotkania w zakresie eksploatacji sali
• możliwość oznaczenie miejsca warsztatów plakatem informacyjnym UE
• zapewnienie bezpłatnego parkingu – dla uczestników szkolenia max dla 18 osób
• możliwość wizytacji sali przed podpisaniem umowy
Dokładny harmonogram wynajmu sal będzie uzgadniany z Wynajmującym minimalnie 2 tygodnie
przed organizacją spotkania.
Zaplanowana liczba dni szkoleniowych: 80 ( 1 dzień – 8 godzin)
Zaplanowana liczba godzin szkoleniowych: 640
Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia:
Usługa może byś świadczona od poniedziałku do niedzieli zgodnie z ustalonym harmonogramem
poszczególnych szkoleń. Przesłane oferty służą oszacowaniu wartości zamówienia oraz możliwości realizacji zadania.
Prosimy o przedstawienie Państwa ofert sporządzonych na wzorze załącznika nr 1, drogą mailową na
adres: kursy.unijne@gmail.com, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Ul. Herbu Janina 3A/60
02-792 Warszawa
Kontakt: Kierownik projektu - Mariusz Zieliński tel 698982981
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