Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2019/MEN
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia
obejmuje organizację łącznie 4 szkoleń, każde trwające 1 dzień, 6h zegarowych dla grupy do 25 uczestników lutym
2019 roku. Przewiduje się realizację szkoleń w dni od poniedziałku do soboty. Termin realizacji usługi będzie
każdorazowo uzgadniany przez Zamawiającego z Wykonawcą po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników szkoleń w
danym miejscu realizacji usługi w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed planowanym szkoleniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie, o czym niezwłocznie poinformuje
Wykonawców.
• Dla uczestników szkoleń Wykonawca zapewni sale szkoleniowe.
• Usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem ma być na terenie jednego obiektu - budynku lub
kompleksu budynków (oddalonych od siebie o nie więcej niż 100 metrów).
• Sala szkoleniowa znajdować się musi w takim miejscu, aby odległość od głównego dworca kolejowego
i autobusowego do sali szkoleniowej w danym mieście nie przekraczała 3 km i gwarantowała bezpośredni dojazd
komunikacją miejską (o ile dotyczy). Budynek, w którym mieszczą się sale szkoleniowe musi być położony
w odległości nie większej niż 300 m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej lub nie większej niż 3 km od
głównego dworca kolejowego i autobusowego.
Założenia związane z realizacją wynajmu sal szkoleniowych:
1. Sale powinny umożliwiać realizację szkoleń w układzie: szkolnym, „w podkowę” oraz kinowym (maks. 25
uczestników). Minimalna powierzchnia sali szkoleniowej powinna wynosić 40m2.
2. Standard sal: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie
z oknami, nieuszkodzone meble, klimatyzacja, winda w przypadku sal na piętrze.
3. Wyposażenie sal: stoły oraz krzesła dla trenera i uczestników, sprzęt multimedialny niezbędny do
przeprowadzenie szkolenia: laptop (komputer), projektor multimedialny, ekran lub biała (bardzo jasna) ściana,
bezprzewodowe łącze internetowe (wi-fi), inne dodatkowe elementy: flipchart i flamastry (uzupełniane w razie
potrzeby) lub tablica suchościeralna i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby).
4. W przypadku obecności osób niepełnosprawnych Wykonawca zapewni odpowiedni dostęp do sali.
5. Dostępność sal na szkolenia w godzinach 8.00-18.00, 6 godzin.
6. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych itp. w trakcie
szkolenia.
7. Udostępnienie miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej (np. szatnia) oraz miejsc parkingowych dla co
najmniej 9 samochodów.
8. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia
oferent), na drodze do sal i w salach plakatu, oznakowań, programu szkolenia, itp.

