ROZEZNANIE OFERTOWE
Nr postępowania:

1/2018/AZ

Tytuł projektu:

Aktywne Zawodzie

Realizator projektu:

Stowarzyszenie ESWIP
Opis przedmiotu

Rodzaj usługi:
Szczegółowy opis usługi/zadań:

Wynajem pomieszczeń
Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego.
Wymagania podstawowe:
- lokal musi znajdować się w Elblągu, na terenie dzielnicy Zawodzie (teren
pomiędzy rzeką Elbląg, a trasą S7)
- powierzchnia wszystkich udostępnionych pomieszczeń w lokalu musi
wynosić minimum 150m2
- możliwość korzystania z lokalu codziennie w godzinach 8.00-22.00
- lokal musi posiadać dostęp do minimum 2 toalet
- lokal musi być sprzątany min. raz w tygodniu (do końca 2018 roku za
sprzątanie odpowiedzialny jest Wynajmujący, a po tym terminie Najemca)
- budynek w którym znajduje się lokal musi być zabezpieczony systemem
alarmowym
- należy udostępnić minimum jeden komplet kluczy do lokalu
- lokal musi posiadać swobodny i bezpłatny dostęp do telefonu
stacjonarnego i Internetu
- lokal musi być na parterze lub I piętrze
- należy stworzyć możliwość oznaczenia pomieszczeń oraz wieszania
plakatów informacyjnych
Wymagania szczegółowe:
Lokal musi zawierać następujące pomieszczenie na wyłączność:
pokój – pomieszczenie biurowe, min. 20m2, z oknami i osobnym wejściem.
Lokal musi zawierać następujące pomieszczenia do korzystania w
określonych dniach i godzinach zgodnie z miesięcznym harmonogramem:
a) sala warsztatowa I – powierzchnia min. 45m2, z oknami i osobnym
wejściem, wyposażona w stoły z krzesłami na min. 30 osób, z możliwością
korzystania z tablicy flipchart – max. 22 godz. w tygodniu;
b) sala warsztatowa II – powierzchnia min. 30 m2, z oknami i osobnym
wejściem, wyposażona w stół z krzesłami na min. 15 osób, dostęp do
aneksu kuchennego (zlew, lodówka, zmywarka, kuchenka, mikrofalówka,
piekarnik, kubki, szklanki, talerze, miski, sztućce, garnki, czajnik, min. 2
szafki kuchenne zamykane na klucz), dostęp do rzutnika, ekranu
projekcyjnego/telewizora – max. 22 godz. w tygodniu;
c) sala na pracownie projektowe i klub młodzieżowy – powierzchnia min.
25m2, z oknami i osobnym wejściem, stoły o łącznej powierzchni min.
200x300 cm z krzesłami dla 10 osób, szafki na przechowywanie
materiałów warsztatowych (w tym materiałów klubu młodzieżowego np.
szlifierka) – max. 30 godz. w tygodniu.

Okres realizacją usługi:

Dodatkowe wymagania:

Zawartość oferty:

6 września 2018 – 31 sierpnia 2020. Wynajmujący dopuszcza możliwość
wcześniejszego zakończenia wynajmu, ale nie wcześniej niż przed 30
czerwca 2019.
Realizator usługi w razie wskazania usterek w pomieszczeniach lub awarii
sprzętu w trakcie jego eksploatacji jest zobowiązany zapewnić ich
niezwłoczne usunięcie.
Szczegółowe zasady współpracy oraz warunki użytkowania lokalu
zostaną określone przez obie strony w załączniku do umowy najmu.
Kompletna oferta musi zawierać:
 wypełniony Formularz Oferty,
 ewentualne pełnomocnictwa.
Oferty należy złożyć do dnia 11 września 2018 do godz. 12 w formie:

Termin i sposób składania ofert:

- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: m.bielawski@eswip.pl
- osobiście w biurze Stowarzyszenia ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego
17 w Elblągu.

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Oferenta: ..........................................................................................
NIP:...............................................................................................................
REGON........................................................................................................
Adres oferenta: ...........................................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................................................
Nr telefonu: .................................................................................................
Adres e-mail: ...............................................................................................
skierowana do: Stowarzyszenia ESWIP
Nawiązując do rozeznania ofertowego z dnia 31.10.2016 nr 1/2016/AZ przedstawiam ofertę na:
realizację usługi wynajmu lokalu, spełniającego wymagania podstawowe i szczegółowe.
Koszt wynajmu lokalu (uwzględniający wszystkie opłaty tj. czynsz, media, prąd, internet, sprzątanie) za 1 miesiąc
wynosi .............................zł brutto
(słownie: ............................................................................brutto)
W przypadku braku zapewnia usługi sprzątania pomieszczeń, która będzie musiała wówczas być zapewniona
przez Wynajmującego, koszt wynajmu lokali za 1 miesiąc wynosi .............................zł brutto
(słownie: ............................................................................brutto)

1. Wykaz załączników do oferty.
1.ewentualne pełnomocnictwa.

……………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………
Podpis Oferenta/pieczątka
osób upoważnionych w imieniu Oferenta

