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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA WYNAJEM SALI NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE W RAMACH 

PROJEKTU 
„Małopolska Akademia Zarządzania II- systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych 

przedsiębiorstw” 
 
 

Zamawiający: 
Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 

 
Zaprasza do złożenia oferty na: 
 
Usługę polegającą na wynajmie sal na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla 
uczestników projektu „Małopolska Akademia Zarządzania II- systemowy cykl szkoleń dla mikro i 
małych przedsiębiorstw” w okresie jego realizacji zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.  
 
Projekt „Małopolska Akademia Zarządzania II- systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych 
przedsiębiorstw” jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
  
CPV: 70.22.00.00 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 

I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Usługa świadczona zgodnie z harmonogramem projektu w następujących okresach i ilościach: 
 
 od grudnia 2012 r. do  31.12.2013  r.  
 - ilość dni szkoleniowych  - 40 
 - ilość godzin doradczych -  około 250 godzin 
 
Sale dostępne będą na  szkolenia i doradztwo spotkania doradców z Beneficjentami pomocy 
projektu w dowolnym dniu tygodnia pomiędzy 7:00 a 21:00. 
Sale będą do dyspozycji Zamawiającego w podanych powyżej terminach i godzinach, 
a dokładne dni i godziny najmu, stanowić będą podstawę do rozliczenia. 

 
II. WYMAGANIA WZGLĘDEM SALI:  

- odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia 
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, 
- stoły i krzesła w odpowiedniej ilości pozwalającej na  zorganizowanie szkolenia do 20 
uczestników; 
- łatwy dostęp do źródła prądu, 
- dostęp do Internetu; 
- dostęp do miejsc parkingowych, 
- możliwość zorganizowania  cateringu na sali w przypadku wynajmu sal na szkolenie 
- zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przebywania osób nie 
biorących udziału w szkoleniu i doradztwie), 
- możliwość oznakowania wszystkich sal, w których będą się odbywały usługi szkoleniowe                  
i doradcze materiałami promocyjnymi o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Materiały zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
 

III. KRYTERIA WYBORU OFERT: 
Spełnienie wymagań określonych w zapytaniu. 
Najniższa oferta cenowa przedstawiona przez Wykonawcę. 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-wynajmu-lub-leasingu-nieruchomosci-innych-niz-mieszkalne
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IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Nowy Sącz 
 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:  
Podstawą do rozliczenia stanowić będą faktycznie zrealizowane dni i  godziny najmu.  
Dopuszcza się faktury częściowe (na koniec miesiąca). 
 

VI. UWAGI:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie obliguje Sądeckiej Izby 
Gospodarczej do skorzystania z przedstawionej oferty. Jednocześnie zastrzega się 
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia faktycznej ilości godzin wykorzystania sali                       
w zakresie  usług objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. 
 
Wybór Wykonawcy może być rozstrzygnięty, jeżeli wpłynie choćby jedna oferta. 

 
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ: 
Miejsce: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 
Forma: scan wypełnionych i podpisanych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: aruchala@sig.org.pl,  
termin złożenia oferty: 30.11.2012r. godzina 10:00 
 
Oferent powinien złożyć ofertę zgodnie z załączonym formularzem.  

 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
Anna Ruchała, tel. 018 44 99 164, e-mail: aruchala@sig.org.pl  

 
Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1. zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem; 
2. nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie; 
3. wykluczenia podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Sądecką Izbą Gospodarczą. 
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