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ZAPYTANIE OFERTOWE  W RAMCH ROZEZNANIA CEN RYNKOWYCH NR 2/PJŻ/GG 

 Z dnia 02.10.2018 r.  

dotyczące wynajmy lokalu wraz z mediami i obsługą na ŚCWOS w Gnieźnie 

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i 
gnieźnieńskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączanie społeczne, Działanie 7.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe, 
Fundacja Ekspert - Kujawy  zaprasza do składania ofert w celu przeprowadzenia zapytania 
ofertowego w ramach rozeznania cen rynkowych na wynajem lokalu  wraz z mediami i obsługą dla 
celów prowadzenia centrum usług środowiskowych w Gnieźnie w ramach wyżej wymienionego 
projektu. 
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Fundacja Ekspert-Kujawy  
ul. Dworcowa 65  
88-100 Inowrocław  
Tel. 52 357 62 15 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
a. Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą dla celów prowadzenia 
Centrum Usług Środowiskowych (ŚCWOS) w Gnieźnie.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
- powierzchnia lokalu ok. 20m2.  
-  wyposażenie biurowe: min. 2 biurka, krzesła dla pracowników i klientów, szafa zamykana na klucz, 
komputer z dostępem do Internetu, drukarka/skaner  na potrzeby prowadzenia Centrum Usług 
Środowiskowych w Gnieźnie 
- dostęp do zaplecza socjalnego 
- zapewnienie obsługi lokalu, głównie w zakresie zapewnienia czystości lokalu 
4. Warunki udziału w postępowaniu: 
a. posiadanie lokalu na własność z możliwości wynajmu lub dysponowanie lokalem z prawem do  
dalszego podnajmowania lokalu w terminie realizacji zamówienia.  
5.Termin realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia: 11.2018 r. - 12.2020 r., z możliwością wydłużenia do końca okresu 
realizacji projektu. 
6. Wymagania wobec oferty:  
a. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowy cenowej stanowiącym zał. nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego w ramach rozeznania cen rynkowych  
b. W Formularzu oferty cenowej należy wskazać stawę z zł za jeden miesiąc wynajmu lokalu 
wraz z mediami i obsługą 
7. Miejsce i termin składania ofert: 
a. Oferty należy dostarczyć na adres Zamawiającego: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 
65, 88-100 Inowrocław: listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data nadania w 
placówce Poczty Polskiej), listownie za pośrednictwem innego operatora pocztowego lub 
kurierem (decyduje data i godzina wpływu), osobiście (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8:00 - 16:00, decyduje data i godzina wpływu) bądź pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@ekspert-kujawy.pl (decyduje data i godzina wpływu).  
8. Termin składania ofert upływa 12.10.2018 roku o godz. 00.00.00.  
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9. Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych ma na celu zweryfikowanie cen 
rynkowych dotyczących lokalu wraz z mediami i obsługą 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w ramach rozeznania cen rynkowych  nr 2/PJŻ/GG 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
 

 
……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

          / dane Wykonawcy/ 

 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych nr 2/PJŻ/GG na 

Wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą  dla ŚCWOS w Gnieźnie, związanego z 

wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia. 

Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, współfinansowanego ze środków 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  oferuję 

wykonanie powyższej usługi za cenę brutto wynoszącą: 

 

Przedmiot zapytania  

Proponowana cena  brutto 
za 1 miesiąc wynajmu lokalu 
wraz z mediami i obsługą  dla 

ŚCWOS 
1 2 

Wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą  dla 
ŚCWOS w Gnieźnie 

 

 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zapytania ofertowego w ramach 

rozeznania cen rynkowych i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania cen 

rynkowych warunki udziału w postępowaniu.  

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wynajmy w 

zakresie określonym w zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania cen rynkowych nr 

2/PJŻ/GG. 
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4. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

5. Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego w ramach rozeznania 

cen rynkowych nr 2/PJŻ/GG. 

6. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do realizacji mojej oferty, zobowiązuję się do 

zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego w ramach rozeznania cen 

rynkowych nr 2/PJŻ/GG w projekcie „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie 

gostyńskim i gnieźnieńskim.”, 

 

Imię i nazwisko/nazwa oferenta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/siedziba oferenta:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu oferenta, adres email: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL/NIP: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

…………………………………….      ………………………………………. 
           Miejscowość, data                                                                Czytelny podpis Oferenta 

 
 
 
 
 
 


