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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 

  
I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie  
 
Nazwa zadania:  „Usługa najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania 
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu” 
  

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny,                      
z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych 
wykonawców niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o niniejsze postępowanie.  

Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu: Świadczenie usług najmu lokalu biurowego    
dla Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu, który będzie 
wykorzystywany dla funkcjonowania projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”                                               
,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Wymagania  dotyczące lokalu. 

1. Lokal musi znajdować się na terenie miasta Tarnobrzeg. 

2. Lokalizacja w bliskiej odległości do dworca autobusowego oraz rynku Miasta 

Tarnobrzeg, pozwalająca na dotarcie do przedmiotu najmu w czasie 10 minut idąc 

pieszo (obliczając odległość według mapy google). 

3. Powierzchnia użytkowa biurowa w postaci dwóch odrębnych lokalów, każdy                         

o powierzchni od 12 do 16 m2, umożliwiająca swobodne wstawienie mebli 

biurowych o wysokości 2 m. 

4. Wysokość pomieszczenia minimum 2.40 m 

5. Budynek powinien posiadać sprawną windę oraz łazienki dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

6. Lokal  musi  być przystosowany do prowadzenia w nim prac biurowych (w tym do 

przyjmowania interesantów, - umożliwiać korzystanie w sposób sprawny                              

i bezpieczny bez zbędnych barier architektonicznych przez osoby w każdym stopniu 

niepełnosprawności), wyposażony w sprawne, funkcjonujące instalacje: 

a) instalację elektryczną 230 V, w tym oświetleniową standardową dla 

pomieszczeń biurowych, 



 

  

b) łącza teleinformatyczne (telefon, sieć internetowa) 

c) instalację centralnego ogrzewania, 

d) dostęp światła dziennego do pomieszczeń pracowniczych. 

7. Lokal musi posiadać możliwość oznakowania tablicami informacyjnymi Najemcy. 

8. Budynek, w którym będzie się znajdował lokal musi być w stanie niewymagającym 

przebudowy i remontów. 

 
Termin realizacji zamówienia: 15 wrzesień 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku 

 
III. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: brak 
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny 
 
 

V. Termin realizacji zamówienia:  od 15 września 2017  do 31 grudnia 2020 r.     
wymagany**/pożądany**) 
 

VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i 
kryterium/iami: 
 

    100 % cena 
 
 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany do podania ceny netto i brutto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej 
przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT(sposób obliczenia 
ceny). 
 
Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: 
 
Cena brutto za 1 miesiąc wynajmu pomieszczeń podając ją w zapisie liczbowym                     
i słownie. Cena ofertowa mus zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania                       
w tym koszty mediów (ogrzewanie, woda ciepłą i zimna, energia elektryczna, Internet).                    
Cena oferty powinna być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym                                        
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

VIII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną 
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała 
waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia). 
 

IX. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  (według wzoru określonego przez 
Zamawiającego).  
 
2.Oferta powinna zostać złożona do dnia: 30.08.2017 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem 
poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Biuro Informacji 
o Funduszach Europejskich al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  w zamkniętej 
opisanej kopercie.  
 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 
zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. 



 

  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub 
wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie 
ofert. 
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 

X. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
 1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Al. Łukasza 
Cieplińskiego 4 pok. 226  o godz.  10:00, w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Damian Pałys                       
Tel.  17 773 60 19 
 

XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 

1. 1. Za wyjątkiem zapisów  w pkt. 2 w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez 
Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi 
zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

2.  
XI. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
 
1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
dane do faktury:  

    
Nabywca:     
Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów                            
NIP:  813-33-15-014 
                                                                            
Odbiorca:  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4 
          
W przypadku gdy na wystawionej fakturze nie widnieje pozycja odbiorca, należy wskazać 
odbiorcę w uwagach do faktury  
 
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona 
kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej 
oferty w drodze negocjacji ustnych  z podmiotami, które złożyły te oferty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 
2014 – 2020 – Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.                               
Numer Umowy DIP/BDG – II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

                                                                                          
                                                                                              (data, podpis Zamawiającego) 

Załączniki: 
1.Formularz ofertowy.



 

  

 


