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W związku z realizacją projektu „DLA RODZINY” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe na wynajem sali
na zajęcia grupowe i zajęcia indywidualne w ramach projektu.
Znak sprawy EFS2.26.6.2019
CPV 70220000-9
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na terenie miasta Zgierza wraz z wyposażeniem
do realizacji zajęć w ramach projektu „DLA RODZINY”, łącznie na nie więcej niż 1646 godzin
zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na potrzeby przeprowadzenia:
1) indywidualnego poradnictwa – sala na na 2-5 osób (ok. 1564 godz.)
2) zajęć grupowych - sala szkoleniowa/wykładowa na 15 osób – (ok. 66 godz.)
3) spotkania okolicznościowe – sala wykładowa na 42 osoby – (ok 16 godz.)
Wymagania jakie powinny spełniać sale:
1. Sala powinna być klimatyzowana i powinna posiadać 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. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której
można wyświetlać obraz z rzutnika.
4. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji
multimedialnych;
5. W okresie zimowym zapewnienie ogrzewania.
6. Odpowiednia odległość od źródeł hałasu.
7. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią
lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach).
8. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.
9. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum
16 osobowych (15 Uczestników + Wykładowca/trener), sala na spotkania/warsztaty
okolicznościowe na 42 osoby - prosimy o podanie wielkości sali oraz dołączyć fotografię;
10. Sala szkoleniowa jak i budynek w którym się znajduje powinna być przystosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie może zawierać barier architektonicznych - należy
wskazać w ofercie dostępność i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
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11. Dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia
niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę;
12. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali.
13. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń,
w których będą prowadzone zajęcia.
14. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia.
15. 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.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi,
w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.
17. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach
przedpołudniowych i/lub popołudniowych, tym samym Wykonawca zapewni dostęp
do budynku w godzinach 8:00-18:00.
Realizacja zamówienia przewidziana od czerwca 2019 r. do 31 kwietnia 2021 r.,
z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy może ulec zmianie.
Wymagane dokumenty:
1. Oferta
2. Aktualny odpis z rejestru
3. Formularz cenowy
4. Informacja dotycząca oferowanych pomieszczeń tzn. adres, wielkość, wyposażenie, dostęp
do toalety, itd.
Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Małgorzata Bibel /Milena Nowak tel. 42 716-02-33
Termin i miejsce składania oferty:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu aplikacji
do sekretariatu Ośrodka), do dnia 27 maja 2019 r. na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgierzu ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, pok. 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ Oferta na
wynajem sali w ramach projektu DLA RODZINY”. Oferty niekompletne lub oferty,które wpłyną
po ww. terminie nie będą podlegały ocenie.
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Informacje o metodach wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena: waga kryterium - 80%
OCENA PUNKTOWA =NAJKORZYSTNIEJSZA WARTOŚĆ KRYTERIUM x 100 x ZNACZENIE DANEGO KRYTERIUM
WARTOŚĆ KRYTERIUM OFERTY BADANEJ

Miejsce waga kryterium 20%
wyjaśnienia do kryterium miejsce
 dostępność mierzona jako: odległość od centrum tj. ul. Długiej od nr 1 do nr 60:
do 100m – 5 pkt,
101-300m – 4 pkt,
301-500m – 3 pkt,
501-800m – 2 pkt,
801-1000m – 1 pkt,
powyżej 1 km – 0 pkt,
 bliskość przystanku komunikacji miejskiej
do 100m – 5 pkt,
101-300m – 4 pkt,
301-500m –3 pkt,
501-800m –2 pkt,
801-1000m – 1 pkt,
powyżej 1 km – 0 pkt, 1-5 pkt max 10 pkt)
kryterium miejsce liczone jest z zależności:
OCENA PUNKTOWA = WARTOŚĆ KRYTERIUM OFERTY BADANEJ
x 100 x ZNACZENIE DANEGO KRYTERIUM
NAJKORZYSTNIEJSZA WARTOŚĆ KRYTERIUM
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