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Zwoleń, 01 sierpnia 2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
wynajem sali szkoleniowej zlokalizowanej na terenie działania LGD do przeprowadzenia warsztatów  
w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multicel”, 
współfinansowanego ze środków UE w ramach w poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, 
ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,                                          
tel./fax 48 676 20 29,  
NIP 811-172-92-86,   
stowarzyszeniedir@tlen.pl 

 
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej na przeprowadzenie warsztatów dla  
maksymalnie 15 uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu współpracy „Multimedialne 
Centrum Edukacji Lokalnej – Multi CEL”, współfinansowanego ze środków UE w ramach w poddziałania 
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach 
inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. 

Warunki jakie powinna spełniać sala: 
 

1. odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia  
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość 
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, 

2. łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz), 
3. ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której 

można wyświetlać obraz z rzutnika, 
4. tablicę suchościeralną lub flip-chart wraz z wyposażeniem (pisaki, papier), 
5. powinna być przystosowana do zajęć w grupach maksymalnie 15-sto osobowych, 
6. miejsce na catering, 
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7. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub 
przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu), 

8. odpowiednia liczba stołów i krzeseł 
9. miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej, 
10. dostępność miejsc parkingowych dla trenera, obsługi szkoleniowej oraz uczestników  
11. sala szkoleniowa powinna umożliwić korzystanie z zajęć osobom niepełnosprawnym. 

 
 Dodatkowe wymagania, związane z wynajmem: 
 

1. Dostępność sali na godzinę przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu 
szkoleniowego przez Wykładowcę oraz przygotowania poczęstunku.  

2. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety. 
3. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń,  

w których będą prowadzone zajęcia.  
4. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 

pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez 

wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć oraz po każdej grupie szkoleniowej.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu 

prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.  
 

Termin realizacji zamówienia: Od 02.09 - 15.10. 2019r., do uzgodnienia z Zamawiającym, według 
harmonogramu warsztatów realizowanych w ramach projektu. 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta powinna: 

a) posiadać datę sporządzenia,   
b) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
c) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,  
d) być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym  

w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. 
e) Zawierać cenę oferty, obliczonej jako iloczyn ceny netto za jeden dzień szkoleniowy i liczby dni. 

Cena brutto zawiera podatek VATA, który powinien być obliczony  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w ofercie należy podać stawkę podatku VAT. 

2. Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

a) Dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym do wykonania zamówienia. 
b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
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c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku. 
 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).  

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres  
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres: Stowarzyszenie 
"Dziedzictwo i Rozwój" ul. Wojska Polskiego 78, 26 -700 Zwoleń do 26 sierpnia 2019 r.  

Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub bez obowiązujących załączników lub podpisane 
przez osoby, które nie są do tego upoważnione  nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo 
 i Rozwój” do złożenia zamówienia.                     

V. KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena 100 %. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań  
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego z dnia 01 sierpnia  2019 r. 

................................................................. 
     Nazwa i adres składającego ofertę, 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej na przeprowadzenie 
warsztatów w ramach projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL”, 
współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”  proponuję: 

Lp. Nazwa kursu/szkolenia Cena netto  za 
dzień 

szkolenia/kursu 
(zł) 

Liczba 
dni 

Wartość 
netto 

VAT Wartość 
brutto 

(zł) (%) (zł) 

1 

Warsztaty z pielęgnacji 
i tworzenia obiektów 
małej architektury 
krajobrazu 

 5 

    

 
 
Łącznie za wykonanie zadania/zadań oferuję/oferujemy kwotę…....................…… zł brutto (słownie 
.....…....................................……..) 
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Oferenta jest………...........….................  

tel…………................................ mail………........................................................................…. 

 
 
 
 ………………………………………   …………………………………………… 

           (Miejscowość, data)         (Podpis Oferenta) 
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Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest: 
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 

78, 26-700 Zwoleń,  
b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 

II 70, 00-175 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się 
poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 
Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-
mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 
Warszawa; 

2) podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  
z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 
rozporządzenie, o którym mowa w p. 3) 

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 
2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 i ewentualnie  zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

5) posiadam prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości projektu i 
konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 
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Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce. 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  
z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych: 

a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 
78, 26-700 Zwoleń,  

b. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 
II 70, 00-175 Warszawa;  

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 
Warszawa;  

w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie z 
realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 
Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie  
z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań  
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

� Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
� Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 
ich poprawiania i usuwania. 

 

……………………………………… 

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 01 sierpnia  2019 r. 

 

	

Oświadczenie 

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  w zakresie wynajmu sali 

szkoleniowej na przeprowadzenie warsztatów w ramach realizacji  projektu współpracy pn. 

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL”, współfinansowanego ze środków UE  

w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 

terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, oferent oświadcza, iż nie jest 

powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

 

 

…………………………………………………… 

               Podpis składającego ofertę 
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