
 

 

Człuchów,  dnia 11 września 2017 r.  

Rozeznanie rynku – kompleksowa organizacja warsztatów szkoleniowych w 

zakresie wyżywienia uczestników szkolenia grupowego  z udostępnieniem  

sali 

Zamawiający: 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz 

 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Gotowi do Pracy II” Nr RPPM.05.02.02-22-0078/16 

realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie jest określenie rynkowej 

ceny za świadczenie usługi wg poniższych warunków. 

Kompleksowa usługa organizacji warsztatów szkoleniowych w zakresie wyżywienia 
uczestników szkolenia grupowego  z udostępnieniem  sali składająca się z: 

1. Wyżywienie uczestników szkolenia grupowego w liczbie 84 os. x 4 dni (7gr. średnio po 12os.). 

Termin: listopad 2017-luty  2018. 

2. Wynajem sali na grupowe zajęcia szkoleniowe (Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 7 
grup x 4 dni po 7 godz.) w liczbie 196h – 28 dni. 

Termin: listopad 2017-luty  2018. 

Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

Zamawiający wymaga kompleksowego wykonania przedmiotu usługi dla każdej z grup szkoleniowych. 

Ad. 1: Wyżywienie uczestników szkolenia grupowego  - Obiad składający się z pierwszego oraz drugiego 

dania podanego w formie ciepłego posiłku,  dwóch przerw kawowych: polegających na dostarczeniu 

poczęstunku składającego się z bufetu w postaci następujących produktów na osobę: wody gazowanej/ 

niegazowanej lub opcjonalnie soku, herbaty czarnej tradycyjnej podanej w termosie, kawy czarnej z ekspresu 

podanej w termosie, kruchych ciastek/ herbatników. 

Ad. 2: Sale na zajęcia grupowe  - Sale muszą być dostosowane wielkością do ilości osób biorących udział  na 

poszczególnych szkoleniach. Sale szkoleniowe swoją powierzchnią muszą być dostosowane do pomieszczenia 

minimum 12 osób w trakcie zajęć grupowych, które będą miały zapewnioną możliwość swobodnego poruszania 

się. Sale powinny być funkcjonalne, dobrze oświetlone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uczestników szkolenia, wyposażone w dostęp do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, rzutnik 

multimedialny, flipchart, mazaki do prowadzenia zajęć, stoły, krzesła. 

Miejsce realizacji: powiat chojnicki, człuchowski, bytowski, starogardzki. 

W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie kosztów całkowitej usługi w podziale na stawki w zł brutto 

za wyżywienie 1 osoby  na dzień szkoleniowy oraz za godzinę najmu sal szkoleniowych na zajęcia  grupowe.  

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Zamawiającego: 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz 

 lub  

do Biura Projektu 

os. Witosa 20, 77-300 Człuchów, sala C1 

do dnia 25 września 2017 roku. 



 

 

 

Formularz rozeznania rynku 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Gotowi do Pracy II” Nr RPPM.05.02.02-22-0078/16 
realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie jest określenie rynkowej ceny za 
świadczenie usługi. 

Przedmiot zapytania 

3.  Kompleksowa usługa organizacji warsztatów szkoleniowych w zakresie wyżywienia uczestników szkolenia grupowego  z 
udostępnieniem  sali składająca się z: 

4. 1. Wyżywienie uczestników szkolenia grupowego w liczbie 84 os. x 4 dni (7gr. średnio po 12os.). 

5.  2. Wynajem sali na grupowe zajęcia szkoleniowe (Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 7 grup    x 4 dni po 7 godz.) w 
liczbie 196h – 28 dni.  

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Koszt kompleksowej usługi wyżywienia uczestników 

szkolenia grupowego  z udostępnieniem  sali w zł/dzień 

szkoleniowy (śr. 12os. i 7h/dzień ), z tego: 

 

Cena jednostkowa w zł brutto za wyżywienie 1 osoby  na 

dzień szkoleniowy 

 

Cena jednostkowa w zł brutto za godzinę najmu sal 

szkoleniowych na zajęcia grupowe 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego 

wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania. 

Podpis  



 

 

 


