Zamawiający:
Rokoszewski Marcin Marsoft
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin

Lublin, 07 sierpnia 2019 r.

Zamawiający realizując projekt pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” (nr RPLU.12.04.0006-0027/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do
wyceny usługi zgodnie z poniższą specyfikacją:
I.

II.

III.

Rodzaj zamówienia:
Kod CPV i nazwa: 70220000 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż
mieszkalne
Numer i nazwa zamówienia:
Rozeznanie rynku nr 1/NKLP/2019 – usługa wynajmu sal na potrzeby realizacji kwalifikacyjnych
kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” jest
usługa polegająca na wynajmie sal zwykłych i komputerowych na potrzeby realizacji zajęć
dla kwalifikacji EE.09 w zawodzie technik informatyk (351203) zgodnie z poniższą
specyfikacją:

1. sala zwykła na terenie miasta Lublin, umożliwiające zorganizowanie zajęć programowo
wspólnych dla kwalifikacji EE.08 i EE.09 w zawodzie technik informatyk (351203) dla 16
osób: Trener – 15 Uczestników/-czek projektu w wymiarze 112 godzin lekcyjnych.
Niezbędne wyposażenie i wymagania odnośnie sal:
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sala szkoleniowa powinna być wyposażona m.in. w: stoły i krzesła przewidziane
każdorazowo dla 16 osób;
laptop, rzutnik dla prowadzącego zajęcia oraz ekran lub przynajmniej jedna biała (lub
bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika;
duża biała tablica, kolorowe mazaki do tablicy;
bezpłatny dostęp do łącza internetowego/stałego lub wi-fi;
łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdko + przedłużacz);
sala powinna zawierać okno z dostępem do światła dziennego, umożliwiające
wietrzenie;
sala powinna być wyposażona w sprawnie działające ogrzewanie (w okresie jesienno
– zimowym) oraz oświetlenie;
dostępność w terminach określonych przez Wynajmującego, w godz. 8:00 – 21:00 od
piątku do niedzieli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany realizacji spotkań.;
w razie potrzeby budynek oraz sale muszą być dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności pozbawione barier architektonicznych;
w budynku zostanie zapewniona bezpłatna toaleta;
Wynajmujący zapewni pomoc techniczną sali i sprzętu w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek problemów;
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Wynajmujący w ramach opłat za wynajem, zobowiązuje się zapewnić utrzymanie
pomieszczeń w czystości i porządku.

2. sala komputerowa na terenie miasta Lublin, umożliwiające zorganizowanie zajęć z obszaru
elektryczno-elektronicznego i dla kwalifikacji EE.09 w zawodzie technik informatyk
(351203) dla 16 osób: Trener – 15 Uczestników/-czek projektu w wymiarze 400 godzin
lekcyjnych.
Niezbędne wyposażenie i wymagania odnośnie sal:
 sala szkoleniowa powinna być wyposażona m.in. w: stoły i krzesła przewidziane
każdorazowo dla 16 osób;
 15 stanowisk komputerowych z wirtualną maszyną - Linux (Ubuntu) i możliwością
instalacji serwera MySQL; MS Access, BaseOffice, XAMPP (wersja XAMPP 7.1.10)
lub LAMPP - w zależności od systemu lokalnego, edytor grafiki: Gimp i/lub Adobe
Photoshop, MS Office i/lub LibreOffice, edytor kodu z funkcją podkreślania
i podpowiedzi składni, np.: Visual Studio Code, Notepad++, SublimeText
(z możliwością doinstalowania wtyczek), NetBeans, PHPStorm (preferowany),
nagrywarką CD/DVD, alternatywne przeglądarki internetowe, np. Chrome, Firefox,
Opera lub inne, środowisko IDE na potrzeby tworzenia oprogramowania na system
operacyjny Windows/Linux: Microsoft Visual Studio, Eclipse, NetBeans,
Code::Blocks Studio
 rzutnik dla prowadzącego zajęcia oraz ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo
jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika;
 duża biała tablica, kolorowe mazaki do tablicy;
 bezpłatny dostęp do łącza internetowego/stałego lub wi-fi;
 łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdko + przedłużacz);
 sala powinna zawierać okno z dostępem do światła dziennego, umożliwiające
wietrzenie;
 sala powinna być wyposażona w sprawnie działające ogrzewanie (w okresie jesienno
– zimowym) oraz oświetlenie;
 dostępność w terminach określonych przez Wynajmującego, w godz. 8:00 – 21:00 od
piątku do niedzieli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany realizacji spotkań.;
 w razie potrzeby budynek oraz sale muszą być dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności pozbawione barier architektonicznych;
 w budynku zostanie zapewniona bezpłatna toaleta;
 Wynajmujący zapewni pomoc techniczną sali i sprzętu w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek problemów;
 Wynajmujący w ramach opłat za wynajem, zobowiązuje się zapewnić utrzymanie
pomieszczeń w czystości i porządku.
Miejsce realizacji usługi:
Usługi będą świadczone na terenie miasta Lublin (woj. Lubelskie)
Planowany termin realizacji usługi:
Sierpień 2019 r. – maj 2020 r., tryb zaoczny: od pt. – nd., śr. 8 godzin dziennie, śr. 15 osób/grupa,
w godz. 8.00 - 21.00, zgodnie z ustalonym harmonogramem Kursu w ramach projektu, przy czym
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin.
IV.
Wymagane dokumenty:
1. Załącznik nr 1 - Formularz wyceny z przedstawioną ofertą cenową
V.
Termin i sposób składania wyceny:
1. Wycenę należy złożyć najpóźniej do dnia 14.08.2019 r.
2. Wycena powinna być przesłana na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) w formie
skanu (PDF) z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: kkz@marsoft.eu lub złożona w wersji papierowej w siedzibie Biura
projektu: Lotnicza 3, 20-322 Lublin.
3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia.
Kontakt do Zamawiającego: tel. 733-899-866, e-mail: kkz@marsoft.eu
Lista dokumentów, jakie należy złożyć:
 Załącznik nr 1: Formularz wyceny z przedstawioną ofertą cenową
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