Olsztyn, 12.01.2022
Nr rozeznania: 1/RWC/ROZ/2022
Tytuł projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
z gminy Górowo Iławeckie.
RPWM.11.02.03-28-0036/21
Realizator Projektu:
Stowarzyszenie ESWIP,
Gmina Górowo Iławeckie
ROZEZNANIE CENOWE
dotyczące
wynajmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego
w ramach projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z gminy Górowo Iławeckie.
Projekt współfinansowany ramach Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach regionalnego Programu
Europejskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020
Nr postępowania:
Tytuł projektu:
Realizator projektu:

Rodzaj usługi:

1/RWC/ROZ/2022
„Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie.”
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opis przedmiotu
Przedmiotem rozeznania jest wynajem pomieszczeń na potrzeby
przeprowadzenia zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego
w ramach projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo
Iławeckie”
Przedmiot rozeznania jest wynajem pomieszczeń (sal) do prowadzenia
zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego w ramach projektu:
W okresie luty 2022 do czerwca 2023, w czasie którego odbędą się 2.
edycje projektu:
Edycja 1 : luty-sierpień 2022
Edycja 2: wrzesień2022 - czerwiec 2023

Szczegółowy opis
usługi/zadań:

EDYCJA 1.
1) 2 (dwie) sale na zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Łącznie 30 dni wynajmu 2 sal na zajęcia dla dzieci i młodzieży.
- 15 dni - 2 pomieszczenia (sale) dla 2 grup dzieci i młodzieży, gdzie
każda grupa licząca ok. 15 osób (łącznie 30 osób),
- 1 dzień = 8 godzin w godzinach: 9:00-16:00.
Pomieszczenia (sale) będą przystosowane do prowadzenia zajęć z
dziećmi i młodzieżą z zakresu: muzycznych, tanecznych,
plastycznych, dietetycznych, sportowych
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Zajęcia będą się odbywały w dni wolne od nauki szkolnej: soboty
zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć udostępnionym
Wykonawcy po podpisaniu umowy ze Zamawiającego.
1) 1 sala przez 8 dni warsztatów dla osób dorosłych:
- 1 pomieszczenie (sala) dla 1 grupy dorosłych ok. 20 osób.
Pomieszczenia (sale) dostosowane do prowadzenia warsztatów
psychologicznych dla osób dorosłych.
- 1 dzień = 8 godzin w godzinach: 9:00-15:00.
Warsztaty dla osób dorosłych będą prowadzone w tym samym czasie co
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
2) 3 pokoje/małe sale przez 15 dni doradztwa indywidualnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
3 pomieszczenia (sale), wykorzystywane przez 8 godzin dziennie x 15 dni.
Pomieszczenia dostosowane do indywidualnych spotkań z doradcą (jeden
na jeden). Doradztwo będzie prowadzone w tym samym czasie co zajęcia
dla dzieci i młodzieży.
W ciągu 15 dni zajęć i doradztwa indywidualnego Wykonawca musi
zapewnić pomieszczenie (sale) do zaserwowania cateringu
zapewnionego przez Zamawiającego ( 7 dni dla 35 osób, 8 dni dla 55 osób
łącznie).
Zajęcia i doradztwo (z punktów 1-3) będą prowadzone w dni wolne od
nauki szkolnej (soboty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
harmonogramie zajęć/ doradztwa.
EDYCJA 2.
2) 2 (dwie) sale na zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Łącznie 30 dni wynajmu 2 sal na zajęcia dla dzieci i młodzieży.
- 15 dni - 2 pomieszczenia (sale) dla 2 grup dzieci i młodzieży, gdzie
każda grupa licząca ok. 17 osób (łącznie 35 osób),
- 1 dzień = 8 godzin w godzinach: 9:00-16:00.
Pomieszczenia (sale) będą przystosowane do prowadzenia zajęć z
dziećmi i młodzieżą z zakresu: muzycznych, tanecznych,
plastycznych, dietetycznych, sportowych
Zajęcia będą się odbywały w dni wolne od nauki szkolnej: soboty
zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć udostępnionym
Wykonawcy po podpisaniu umowy ze Zamawiającego.
3) 1 sala przez 8 dni warsztatów dla osób dorosłych:
- 1 pomieszczenie (sala) dla 1 grupy dorosłych ok. 20 osób.
Pomieszczenia (sale) dostosowane do prowadzenia warsztatów
psychologicznych dla osób dorosłych.
- 1 dzień = 8 godzin w godzinach: 9:00-16:00.
Warsztaty dla osób dorosłych będą prowadzone w tym samym czasie co
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
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4) 3 pokoje/małe sale przez 15 dni doradztwa indywidualnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
3 pomieszczenia (sale), wykorzystywane przez 8 godzin dziennie x 15 dni.
Pomieszczenia dostosowane do indywidualnych spotkań z doradcą (jeden
na jeden). Doradztwo będzie prowadzone w tym samym czasie co zajęcia
dla dzieci i młodzieży.
W ciągu 15 dni zajęć i doradztwa indywidualnego Wykonawca musi
zapewnić pomieszczenie (sale) do zaserwowania cateringu
zapewnionego przez Zamawiającego ( 7 dni dla 35 osób, 8 dni dla 55 osób
łącznie).
Zajęcia i doradztwo (z punktów 1-3) będą prowadzone w dni wolne od
nauki szkolnej (soboty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
harmonogramie zajęć/ doradztwa.
Na podstawie powyższych danych Zamawiający w ramach
formularza ofertowego wymaga wyliczenia wartości 1 dnia wynajmu
wszystkich pomieszczeń w kwocie brutto.
Miejsce wykonania usługi:
Okres realizacji usługi:

Zakres usługi:

Górowo Iławskie
Od 01.02.2022 do 31.06.2023 roku
Wymogi dotyczące sal:
- przystosowana do prowadzenia zajęć w grupie: maksimum 17
uczestników w grupie + prowadzący
- dostępna w najbliższym planowanym terminie tj. od luty 2022 roku;
- dostępna do wynajęcia na łączną liczbę 38 dni w ciągu roku
- dostępna na 30 minut przed i po zajęciach w celu rozłożenia i złożenia
niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez prowadzącego
- czysta i estetyczna;
- autonomiczna tzn. nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;
- spełniająca wymogi bezpieczeństwa;
- odpowiednio wyposażona tzn. musi obowiązkowo posiadać:
a. ogrzewanie, naturalną wentylację
b. oświetlenie naturalne, tj. posiadać okna z dostatecznym naświetleniem
naturalnym,
c. oświetlenie sztuczne, tj. umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla
wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas
prezentacji multimedialnej,
e. odpowiedni metraż – minimum 30-35m2, umożliwiający komfortowe
prowadzenia zajęć dla grupy;
f. dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa; i.
stolik na sprzęt multimedialny; k. przedłużacze;
- W przypadku nie możności korzystania z wybranego pomieszczenia
(sali) z przyczyn losowych w danym terminie Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienie pomieszczenia zastępczego o podobnym standardzie
i nie niższym niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie zajęć zastrzega sobie prawo
do wizji lokalnej zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie
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pomieszczeń, celem sprawdzenia w/w wymogów. W razie zamiaru
dokonania takiej wizji Wykonawca ma obowiązek umożliwienia
Zamawiającemu dokonania takiej wizji.
Zamawiający Stowarzyszenie ESWIP zapewnia we własnym zakresie
usługi cateringu i przerw kawowych dla uczestników.

Zawartość oferty:

Forma złożenia oferty

Kompletna oferta musi zawierać:
− wypełniony Formularz Oferty, wraz z wyceną usługi
− dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej),
− ewentualne pełnomocnictwa,
Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy
przesłać drogą mailową na adres:
a.nadgrabska@eswip.pl
lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu:
Stowarzyszenie ESWIP, Biuro w Olsztynie ul. Parkowa 1, lok.8 , 10-233
Olsztyn do dni 24.01.2022 do godz. 16.00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
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