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Nowy Sącz, dnia 08.06.2018 

Sądecka Izba Gospodarcza 

ul. Zielona 27 

33-300 Nowy Sącz 

NIP 7341002802 

REGON 004423720 

 

 ROZEZNANIE RYNKU  NR 2/6/18/MSTJII/SALE 

NA WYNAJEM SAL 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury  rozeznania rynku na wynajem sal w projekcie „Mój 

szef to ja! II” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014 – 2020.  

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej 

zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, 

Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej 

jednej z grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia 

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby z niepełnosprawnościami 

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym) 

- kobiety. 

1. ZAMAWIAJĄCY: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 547-21-02, 

fax: 18 547-21-03 

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa wynajmu sal na 

zajęcia prowadzone w projekcie. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA: 

SALE NA  ZAJĘCIA GRUPOWE:  szkoleń i warsztatów, konferencji  oraz doradztwa grupowego dla 

osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń w ramach wsparcia 
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pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej.Szkolenia i warsztaty, konferencje oraz 

doradztwo grupowe, będzie prowadzone w blokach po maksymalnie 8 godzin dziennie w dni 

powszednie i/lub w weekendy w przedziale czasowym od godziny 8 do godziny 20 w grupach 

maksymalnie 15- osobowych + wykładowca/trener/doradca. Szkolenia i warsztaty dla osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą planowane są w wymiarze 40 godzin / grupę, 

konferencje w wymiarze 2 godzin/grupę, doradztwo grupowe w wymiarze 2 podgrupy * 10h/ 

podgrupę= 20  godzin/ grupę, a ich realizacja powinna się odbyć w czasie od 2 tygodni do 1,5 

miesiąca w zależności od wskazań Zamawiającego. Planuje się przeprowadzenie zajęć grupowych 

dla około 12 grup. 

Szkolenia w ramach wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej planowane są 

w wymiarze łącznie 144 godzin, wsparcie do zrealizowania w okresie pierwszego roku po 

rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Uczestników/czek projektu, zakłada się wsparcie 

bardziej intensywne w okresie pierwszego i drugiego kwartału po rozpoczęciu działalności 

gospodarczej przez Uczestników/czek projektu. 

POMIESZCZENIE BIUROWE:  coach/ komisja rekrutacyjna/doradca zawodowy.  Przewiduje się 

wynajem sali w wymiarze od 1/176 do 2 etatów miesięcznie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. W przypadku wymiaru najmu innego niż wymiar odpowiadający 1 etatowi koszty 

najmu będą naliczane proporcjonalnie. 

3. PRZEWIDYWANY TERMIN NAJMU:  

 sale na zajęcia grupowe  od 22.06.2018 do 31.10.2020 

 pomieszczenie biurowe w  terminie od 01.07.2018 do 30.11.2019 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Pomieszczenie  na zajęcia grupowe powinno spełniać następujące warunki: 

- lokalizacja: Nowy Sącz 

- korzystny dojazd środkami komunikacji publicznej i samochodem (w pobliżu parking)  

- metraż zapewniający komfortowe szkolenie dla grupy 15 osobowej + prowadzący 

- pomieszczenie przystosowane do prowadzenia szkoleń, nie wymagające żadnych prac 

remontowo- adaptacyjnych (m.in. odpowiednio okablowane/ z dostępem do Internetu wi- fi/ 

Internet mobilny), z odpowiednim wyposażeniem min. biurka/ stoły,  krzesła dla Uczestników/czek 

szkolenia i prowadzącego, flipchart, tablica, projektor, ekran (lub inna przestrzeń do wyświetlania 

obrazu z projektora) 



 

Strona 3 z 4 
 

- pomieszczenie oświetlone, z oknem 

- pomieszczenie ogrzewane, 

- pomieszczenie z dostępem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toaleta/ łazienka), z 

miejscem do rozłożenia cateringu 

- pomieszczenie wyodrębnione (np. odrębny pokój w budynku), z możliwym dostępem od 

poniedziałku do soboty w godz. 6.00-21.00, w niedziele od 8.00-20.00 

- pomieszczenie zamykane. 

Zamawiający zastrzega a Wynajmujący nie wyraża sprzeciwu wobec możliwości dostarczenia 

cateringu przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. 

Pomieszczenie biurowe powinno spełniać następujące warunki: 

- lokalizacja: Nowy Sącz 

- korzystny dojazd środkami komunikacji publicznej i samochodem (w pobliżu parking)  

- metraż: od 5m2 do 40 m2 

- pomieszczenie przystosowane do wykonywania zadań administracyjno-biurowych, nie 

wymagające żadnych prac remontowo- adaptacyjnych (m.in. odpowiednio okablowane/ z 

dostępem do Internetu wi- fi/ Internet mobilny), z odpowiednim wyposażeniem min. 1 biurko, 2 

krzesła, dostęp do szafy zamykanej. 

- pomieszczenie oświetlone, z oknem 

- pomieszczenie ogrzewane, 

- pomieszczenie z dostępem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toaleta/ łazienka) 

- pomieszczenie wyodrębnione (np. odrębny pokój w budynku), z możliwym dostępem od 

poniedziałku do soboty w godz. 6.00-21.00, w niedziele od 8.00-20.00 

- pomieszczenie zamykane. 

Wymagane jest dysponowanie równocześnie min. 2 miejscami pracy spełniającymi ww. wymogi. 

 

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
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wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

5. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być złożona na załączniku numer  1 do rozeznania rynku. Składający ofertę winien 

wycenić cenę brutto  wynajmu sali za godzinę najmu Sali na zajęcia grupowe. W przypadku najmu 

pomieszczenia biurowego należy wskazać cenę brutto w przeliczeniu na wymiar czasu pracy 

odpowiadający 1 etatowi.  

Ofertę należy przedstawić w formie papierowej do dnia 15.06.2018 roku do godziny 13:00 do 

siedziby SIG w Nowym Sączu.  

 

 

 

 

                               


