Zielona Góra, 17.02.2017r.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób
dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach oszacowania
wartości zamówienia polegającego na wynajmie pomieszczeń na indywidualne doradztwo.
I. Informacja o Zamawiającym
4system Polska Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
tel.: 68 45 10 888 wew. 103
e-mail: zachodniopomorskie@4system.com
II. Opis przedmiotu Zamówienia
Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wynajmie
pomieszczeń na indywidualne doradztwo.
Zamówienie polega na:
II.1 Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na indywidualne doradztwo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oszacowania.
II.2. Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca:
1. Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:
a) co najmniej trzy usługi o wartości minimum 30 000,00 zł brutto polegające na
wynajmie sal/pomieszczeń do prowadzenia szkoleń/warsztatów/doradztwa zawodowego.
2. Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa
zachodniopomorskiego salami/pomieszczeniami, w których może bez przeszkód odbywać się
indywidualne doradztwo zawodowe.
3. Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
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: 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
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;
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III.

Termin realizacji Zamówienia: od podpisania umowy najpóźniej do 31 grudnia 2018r., tj.:
• II-IV kwartał 2017r.,
• I-IV kwartał 2018r.

IV. Osoba do kontaktu: W razie pytań odnośnie niniejszego rozeznania prosimy o kontakt z p.
Marleną Sobiech, tel. 68 45 10 888 wew. 103 lub mail na adres: zachodniopomorskie@4system.com
V. Opis przygotowania oferty, termin i sposób składania ofert
V.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.2. Kompletna oferta/odpowiedź na oszacowanie musi zawierać wypełniony formularz ofertowy
wraz z ceną usługi oraz protokół poświadczenia dostarczenia na oszacowanie.
V.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2017r., do
godz. 10:00
V.4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego
wynajmu pomieszczeń na indywidualne doradztwo”
lub
b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wynajmu
pomieszczeń na indywidualne doradztwo”
V.5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data
wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
V.6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
V.7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
V.8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.
VI. Informujemy, że podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania
wartości zamówienia i wyboru trybu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy
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