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I. DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI 
ul. al. Józefa Piłsudskiego 
20-407 Lublin 
NIP: 7122542792 
reprezentowany przez: 
Marię Olszak- Prezes Zarządu PZN OL 
Zbigniewa Nastaja- Sekretarza Zarządu PZN OL 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 
tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.pzn.lublin.pl. 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy: 

Kod CPV 70200000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nier uchomo ści innych ni ż 
mieszkanie  

Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia 
indywidualne i grupowe podczas realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Lubelski 
Program Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych”. Przewidywana maksymalna łączna liczba 
godzin wynajmu sal na zajęcia indywidualne: 880 godzin, na zajęcia grupowe 64 godziny. 

Zarówno liczba godzin wynajmu jak i lokalizacja miejsca zajęć zostaną ustalone po 
zakończeniu rekrutacji danej tury uczestników a celem niniejszego rozeznania rynku jest 
ustalenie stawki rynkowej obowiązującej na terenie województwa lubelskiego za 1 godzinę 
wynajmu sali. 

Zakres zamówienia obejmuje, m.in.: 

1. Sale na zajęcia indywidualne muszą być wyposażone co najmniej w 2 biurka i dwa 
krzesła, rzutnik multimedialny, cztery laptopy, przedłużacz, stolik na sprzęt audiowizualny, 
ekran, flipchart/tablica sucho ścieralna, mazaki w co najmniej 4 kolorach, ścierka/gąbka. W 
salach musi istnieć bezproblemowy dostęp do Internetu oraz możliwość zaciemnienia. Sale 



 
 
muszą zapewniać dostęp do światła dziennego. Sale muszą spełniać wymogi BHP oraz 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Sale na zajęcia grupowe muszą być wyposażone w co najmniej 21 krzeseł z biurkami,  
w tym miejsce dla prowadzącego zajęcia, laptop, rzutnik multimedialny, przedłużacz, stolik 
na sprzęt audiowizualny, ekran, tablica sucho ścieralna/flipchart, mazaki, ścierka/gąbka. W 
salach musi istnieć bezproblemowy dostęp do Internetu oraz możliwość zaciemnienia. Sale 
muszą zapewniać dostęp do światła dziennego. W miejscu prowadzenia zajęć musi być 
możliwość organizacji usługi cateringu, tj. ustawienia bufetu kawowego oraz miejsce do 
spożycia obiadu (catering nie jest przedmiotem tego zamówienia). 

Sale muszą spełniać wymogi BHP oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Sale 
muszą być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla 
Zamawiającego przed innymi wszelkiego rodzaju podmiotami i udostępnione na każde jego 
żądanie. 

Sale muszą mieć zaplecze sanitarne i socjalne. 

Szczegółowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych salach będzie znany w toku realizacji 
projektu, w szczególności w wyniku przeprowadzonej rekrutacji. Zamawiający dostarczy 
Wykonawcy szczegółowy harmonogram najpóźniej na 7 dni przed początkową datą zajęć  
w okresie realizacji zamówienia lub powiadomi go o terminie realizacji zamówienia 
telefonicznie. Zamawiający zastrzega, że w każdej chwili może zmienić harmonogram 
realizacji zamówienia. 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1.Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oznaczenie sal, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

2. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wynajem sal, w 
których zajęcia rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia 
liczby godzin najmu. 

Planowany termin realizacji zamówienia : od listopada 2018 do grudnia 2019. 

Planowane miejsce realizacji zaj ęć: obszar województwa lubelskiego, w szczególności 
miasto Lublin, miasto Zamość oraz miasta powiatowe na terenie województwa lubelskiego. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN D OSTARCZENIA OFERT: 

1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów: 
a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: projekt.pznol@gmail.com. 
b) osobiście w Biurze Projektu: ul. al. Józefa Piłsudskiego, 20-407 Lublin. 
c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. al. Józefa Piłsudskiego, 20-407 Lublin.  
(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej 
wskazanych sposobów). 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 16.11.2018 do godz. 9.00. 
3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku 
powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym  
w załączniku. 



 
 
4. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego 
uprawnioną. 
5. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą 
odrzucone. 
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
7. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi  
[w szczególności podatek VAT]. 
8. W sprawach związanych z rozeznaniem rynku proszę kontaktować się za pośrednictwem 
adresu poczty elektronicznej: projekt.pznol@gmail.com. 
 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium: 100% cena. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi 
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana  
w budżecie. 

VI. INFORMACJE DODATKOWE : 

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 
uzupełnienia treści niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści 
rozeznania rynkowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania 
do momentu upublicznienia modyfikacji. 
3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana 
po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia oferty. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym 
momencie bez podania przyczyny. 
6. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy spełniających 
wszystkie wymogi objęte procedurą rozeznania rynku. 
 

Lublin, dnia 14.11.2018 r. 

Maria Olszak, Zbigniew Nastaj 

 

Załączniki: 

-Formularz oferty. 


