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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

1. Zamawiający:  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 

                           Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 

2. Rodzaj zamówienia:  wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w 

ramach projektu „Złota 30tka”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A., oraz obsługa cateringowa szkolenia. 

3. Realizacja zamówienia:  szkolenia przewidziane są w okresie styczeń 2014r. z 

ewentualnym w razie konieczności (wskazaniem przez Zamawiającego) 

przedłużeniem na miesiąc luty 2014 roku zgodnie z ustaloną przez Zamawiającego 

siatką szkoleń dla dwóch grup po 21 uczestników każda, 7 dni szkoleniowych dla 

jednej grupy. 

4. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

 wynajęcie sali szkoleniowej, 

 obsługa cateringowa. 

5. Wymagania dotyczące Sali: 

Sala szkoleniowa zlokalizowana w centrum miasta Łodzi, przewidziana dla grupy 21-

osobowej (20 uczestników projektu oraz trener), spełniająca następujące wymogi: 

 odpowiednie oświetlenie rozumiane przez dostęp do światła dziennego oraz 

całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla 

wzroku czytanie, a zarazem z możliwością zaciemnienia sali podczas 

prezentacji multimedialnej, 

 sala klimatyzowana/ogrzewana w celu zapewnienia optymalnej temperatury 

podczas szkolenia – nie mniej niż 18 ºC nie więcej niż 22 ºC, 

 otwierane okna z możliwością przewietrzenia sali w momencie, gdy 

klimatyzacja nie zostanie włączona, 

 rzutnik multimedialny, 

 łącze internetowe /stałe, wi-fi/, 

 ekran, 
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 nagłośnienie sali z możliwością korzystania z mikrofonu, 

 wykonawca zapewnia pomoc techniczną sali i sprzętu w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek problemów, 

 flipchart, papier i mazaki do flipchartu (co najmniej o kolorach czarnym, 

czerwonym i niebieskim), 

 krzesła z oparciem o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego 

człowieka,  bez podkładek do notowania, 

 stół konferencyjny/stoły z możliwością dowolnego ustawienia podczas 

szkolenia – przystosowane dla 20 osób, 

 łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdko + przedłużacz), 

 odpowiednia odległość od źródeł hałasu lub wyciszenie sali szkoleniowej, 

 zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia 

przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu), 

 dostępność bezpłatnej szatni z miejscem na przechowywanie bagażu i 

dostępność bezpłatnych sanitariatów, 

 miejsce w sali szkoleniowej na bufet kawowy, 

 godziny wynajęcia sali: 9:00 – 17:00 z możliwością przesunięcia przez 

Zamawiającego w wymiarze dwóch godzin 

 wykonawca, w ramach opłat za wynajmem, ma obowiązek zapewnić 

utrzymanie pomieszczenia w czystości i porządku, 

 wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia sali szkoleniowej, zgodnie z 

wymaganiami projektu „Złota 30tka”, tzn. zawieszenia plakatów, 

umieszczenia roll-upów, oznaczenia drogi do Sali, w której odbywać się będzie 

szkolenie itp. (Plakaty i Roll-upy dostarczy Zamawiający), 

 posiadanie minimum 2 sal szkoleniowych możliwych do wykorzystania w 

przypadku zbieżnych terminów szkoleń 2 grup szkoleniowych, 

 zagwarantowanie uczestnikom szkolenia możliwości korzystania z 

bezpłatnego parkingu. 

6. Wymagania dotyczące usługi cateringowej: 
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zapewnienie kawy, herbaty, wody, soków oraz ciastek dla grupy szkoleniowej (max. 

20 osób1 + trener):  

 ciastka/ ciasto, 

 napoje zimne, 

 kawa + śmietanka, 

 herbata  + cukier, 

 talerzyki, sztućce, filiżanki i szklanki wg zapotrzebowania,  

 zapewnienie ciepłych posiłków (ciepłe danie + napoje zimne  + kawa i herbata, 

cukier, sztućce, serwetki, filiżanki i szklanki na napoje zimne i ciepłe – wg 

zapotrzebowania) dla 20-osobowej grupy szkoleniowej + trener; menu 

zaproponowane przez Wykonawcę zatwierdzone musi zostać przez 

Zamawiającego i stanowić będzie załącznik do umowy. 

 posiłki przygotowywane będą przez Wykonawcę na bazie produktów wysokiej 

jakości, zgodnie z obowiązującymi normami HACCP. 

7. Szkolenia odbywać się będą w tygodniu (tj. poniedziałek-piątek) i/lub w weekendy (tj. 

w soboty i niedziele). 

8. Łączna ilość dni szkoleniowych (każdy po 8 godzin): 2 grupy * 7 dni szkoleniowych, w 

sumie 14 dni szkoleniowych. 

9. Łączna ilość osób korzystających z przerw kawowych i lunchowych:  2 grupy * 21 

osób, w sumie 42 osoby.  

10. Harmonogram:  

Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń zostaną wskazane przez Zamawiającego 

przed podpisaniem umowy, co będzie możliwe dopiero po ich ustaleniu, przez 

Zamawiającego z wykonawcą szkoleń. Po podpisaniu umowy możliwa będzie zmiana 

terminu szkolenia z inicjatywy Zamawiającego pod warunkiem poinformowania 

Wykonawcy  co najmniej 7 dni przed terminem danego szkolenia.  

 

                                                             
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania zapotrzebowania na catering dla określonej ilości 
osób najpóźniej 1 dzień roboczy przed kolejnym dniem szkoleniowym. 
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W przypadku gdy wartości oferty łącznie przekroczy przyjętą kwotę w projekcie, 

oferta zostanie uznana za nieważną. 

11. Warunki udziału: 

 Oferent musi spełniać warunki, dotyczące posiadania uprawnień do 

wykonywania działalności lub czynności wymienionych w ofercie.  

 Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie 

koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. 

 Płatności  wynikające z umowy w zakresie ww. usług dokonywane będą w 

dwóch cyklach kolejno po zakończeniu szkoleń dla każdej z dwóch grup 

szkoleniowych. 

 Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 

fakturze. 

 Oferta nie może być dzielona. Każdy oferent może złożyć jedynie ofertę na 

dwie usługi. 

12. Wymagane dokumenty: 

a) Załącznik 1 – formularz oferty. 

b) Załącznik 2 – formularz cenowy  

c) Załącznik 3 – oświadczenie o wykluczeniu 

d) Kserokopie dokumentów rejestrowych. 

e) Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o niezaleganiu 

ze składkami ZUS i Urząd Skarbowy. 

 

13. Sposób zaadresowania oferty: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej w sposób 

następujący: 
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Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Tuwima 22/26,  90-002 Łódź 

 

Oferta na wynajęcie sali szkoleniowej oraz usługę cateringową 
 w projekcie „Złota 30tka” 

 

 

14. Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2013 do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego 

- ŁARR S.A.,  sekretariat VII piętro. 

15. Wezwanie do wyjaśnień: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

16. Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

17. Osoba do kontaktu: Kinga Mrówczyńska  tel. 0 42 664 37 61  

18. Zamawiający – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego: 

 zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn oraz 

do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranego potencjalnego wykonawcy, 

 nie zwraca kosztów przygotowania oferty. 

19. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


