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Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 

nr 1/SS/TK_II_MAŁ/2020 

 

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery - program 

aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z 

umową nr ZZO/000303/06/D Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, 

konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje 

zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej ( na 

realizację  kursu pn.  „Magazynier z obsługą wózków widłowych” ) w celu rozeznania rynku. 

1. Sala szkoleniowa oraz miejsce do dobycie szkolenia praktycznego wraz z 

odpowiednim wyposażeniem na terenie Krakowa  

2. Sala znajdująca się w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

3. Sala, której powierzchnia pozwala na przeprowadzenie szkolenia dla grupy 2-4 osób 

4. Budynek, w którym znajduje się sala szkoleniowa z dobrym dostępem do komunikacji 

miejskiej 

5. Zapewniony dostęp do sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

6. Sala wyposażona w stanowiska komputerowe z podstawowym oprogramowaniem 

(MS Office) oraz możliwość instalacji oprogramowania dodatkowego  

7. Dostępność do wynajmu w systemie godzinowym w okresie od 21.09.2020r. do 

16.10.2020r. 

8. Planowana liczba godzin najmu: 80  godzin 

9. Planowana liczba godzin szkoleń dziennie: 5-8  

 Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert:  

 Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 

1 Cena 100% 
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Oferty cenowe zawierające co najmniej opis sali, metraż i liczbę miejsc dla uczestników 

szkolenia, rozkład pomieszczeń, cenę brutto w przeliczeniu na godziny i dostępność 

(harmonogram) w okresie 21.09.2020 -16.10.2020; na realizację powyższej usługi prosimy 

przesłać drogą mailową na adres  tk_malopolska@fundacjasustinae.org lub dostarczyć do 

biura projektu: Kraków 31-153; ul. Szlak 65 p. 302. najpóźniej do dnia 10.09.2020 do 

godziny 16.00. 


