ROZEZNANIE RYNKU nr 1/RPO WM /2017 z dnia 24.08.2017 roku.
Dotyczące określenia kosztu Warsztatu wyjazdowego - jednodniowego - zadania z zakresu team building zajęcia grupowe dla 24 osób - konkurencje terenowe oraz intelektualne „Przystanek Integracja” w ramach
projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku lidera projektu w
partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś. 9 Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
I . Zamawiający:

Stowarzyszenie; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1,
09-402 Płock, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000279447 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego w Warszawie, REGON: 140981972, Nr NIP 774-1113-729, reprezentowane przez Prezesa Zarządu - Pana Tadeusza Wróblewskiego oraz Dyrektora - Panią
Bożeną Musiał.
II. Szczegóły rozeznania rynku: Przedmiotem zapytania jest określenie kosztu Warsztatu wyjazdowego
- jednodniowego - zadania z zakresu team building - zajęcia grupowe dla 24 osób - konkurencje
terenowe oraz intelektualne „Przystanek Integracja”.
Szczegółowy wykaz kosztów do skalkulowania znajduje się poniżej:
Cena za
Jednostka
jedną
Lp.
Nazwa
Ilość
Łączna cena
miary
sztukę lub
zestaw
1

Transport /bus, autobus/ dla uczestników

osoba

24

2

Ubezpieczenie NW

osoba

24

3

Lokalizacja, ośrodek do przeprowadzenia
warsztatów

osoba

4

Wyżywienie; woda, bufet kawowy,
opcjonalnie obiad dwudaniowy/ognisko/grill,

osoba

Psycholog

osoba

1

Coach

osoba

1

Materiały do przeprowadzenia warsztatów

osoba

24

5

6

24

24

III. Warunki uczestnictwa w zamówieniu:
3.1 Do udziału w postępowaniu dopuszcza się oferentów, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki
obowiązek,
- posiadają doświadczenie w zakresie objętych niniejszym zapytaniem,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3.2 Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiada co najmniej 10 % udziału lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostaje 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
Przedmiot zapytania jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
IV. Informacje ogólne.
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym
zapytaniu zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku Nr1 do
niniejszego rozeznania rynku.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym.
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,
VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia upływa 30 września 2017 roku.
VII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2017r. włącznie do godziny 15.00. Ofertę można składać po
zeskanowaniu w formie elektronicznej mailem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock,
tel. 24/262-93-08; e-mail: twpplock@wp.pl. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uprzejmie informujemy, że:
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia rozeznania rynku bez
podania przyczyny.
- Nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty.
- W przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez
poinformowania oferenta

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą rozeznanie rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na
stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Rozeznanie rynku ma na celu
potwierdzenie, że dana usługa, dostawa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa i nie
zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

