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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Pl. Kaszubski 8, pok. 201, 81-350 Gdynia
tel. + 48 505 444 195; e-mail: info@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. „e-umiejętności - klucz do
nowych możliwości - edycja II”, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:
Wynajem sal do przeprowadzenia szkoleń na terenie województwa łódzkiego
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal do przeprowadzenia szkoleń dla 12 grup, średnio 10-cio
osobowych. Szkolenia prowadzone będą z zakresu ICT, muszą być więc właściwie dostosowane (minimum
11 stanowisk z możliwością podłączenia sprzętu komputerowego, z dostępem do bezprzewodowego
Internetu, spełniające wymagania BHP, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami). Zamawiający
dysponuje własnym Laboratorium Mobilnym ECDL.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie
rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy.
2. Każde szkolenie to 64 h najmu, łącznie zamówienie obejmuje maksymalnie 768 godzin.
3. Miejsce zajęć: woj. łódzkie – miasta bądź miejscowości, w których zbierze się grupa docelowa.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowego zmniejszenia liczby godzin najmu lub odwołania
zgłoszonych spotkań. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wynajem sal w terminie, w których
szkolenia rzeczywiście się odbyły.
 Wykonawca deklarował będzie gotowość do realizacji wynajmu sali w miejscu, terminach i wymiarze
godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zmawiającym.
4. Termin realizacji: na bieżąco, od zebrania przez Zamawiającego grupy szkoleniowej w danej lokalizacji, do
kwietnia 2020 r.
5. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: ukowalska@jcgroup.pl, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia 19 listopada
2019.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 2/rr/e-II/11.2.1/2019
Nazwa Oferenta: …..................................................................................................................................
Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres do korespondencji:.........................................................................................................................
NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………… KRS: ……………………………………………
Adres e-mail: .......................................................

Telefon: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
składam ofertę na wynajem sal na szkolenia (768 h)

w cenie brutto za jedną godzinę ……………………. zł (słownie: ………………….……………………………….).
Wartość brutto całości zamówienia (768 h): ……………..…………… zł (słownie: ………………………………………………
………………………………….……………………………………………………….…….…..).

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych
danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, oświadczam, że Wykonawca,
którego reprezentuję:
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia opieki lub kurateli.

……..............................................................
Data, podpis i pieczątka Oferenta

