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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – WYNAJEM SAL 

 
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego 
postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługę wynajmu sal w ramach 

projektu „Postaw na kwalifikację" zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu 
realizacji ww usługi.  

 
Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić informacje zawarte poniżej.  
 
1. Zamawiający: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie; Al. Najświętszej 

Maryi Panny 24 lok. 5; 42-202 Częstochowa 
 
2. Przedmiot zamówienia:  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal, w których przeprowadzane będą grupowe 
zajęcia każde dla 8 uczestników poniżej wymienionych szkoleń  
 
Miejsce realizacji szkoleń: województwo śląskie, miejscowość wskazana przez Zamawiającego  
 
Uczestnicy projektu: Osoby dorosłe, pracujące w branży medycznej – pielęgniarki, pracownicy 
księgowi, HR w placówkach medycznych.  
 
Liczba godzin wynajmu sal: Łącznie zorganizowanych zostanie 462 godziny szkoleniowe (za 
godzinę szkoleniową uważa się godzinę trwającą 45 min.)  
Szkolenia będą odbywać się zgodnie z podziałem na poszczególne zajęcia:  
 

 Szkolenie ,,Organizacja pracy pielęgniarki - specjalista do spraw epidemiologii" – 24 h  
 Szkolenie ,,Opieka długoterminowa nad pacjentem przewlekle chorymi i niepełnosprawnym" – 30 h  
 Szkolenie ,,Charakterystyka epidemiologiczna schorzeń wieku podeszłego" – 30 h  
 Szkolenie ,,Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa" – 18 h  
 Szkolenie ,,Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego w geriatrii" – 24 h  
 Szkolenie ,,Kompleksowa op. pielęgniarka nad pacjentem z najczęstszymi – 30 h  
 Szkolenie „Psychogeriatryczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku” – 30 h  
 Szkolenie „Profesjonalna komunikacja z Pacjentami” – 2 grupy po 42 h – łącznie 84 h  
 Szkolenie ,,Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i spadkowi motywacji” – 2 grupy po 36 h – łącznie 

72 h  
 Szkolenie „Empatia w relacjach z pacjentem i współpracownikami” - 2 grupy po 30 h – łącznie 60 h  
 Szkolenie „Zarządzanie czasem i podniesienie efektywności własnej” - 2 grupy po 30 h – łącznie 60 h  

 
Okres realizacji: uzależniony od rekrutacji uczestników szkoleń. Od dnia podpisania umowy do 
dnia 31 marca 2023 roku.  
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Wymagania dotyczące sali:  
 
a) sala powinna być przystosowana dla grupy liczącej średnio 10 uczestników + 1 trener;  
b) sala musi znajdować się na terenie województwa śląskiego w miejscowościach wskazanych 
przez zamawiającego po podpisaniu umowy;  
c) sala musi być wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć: przedłużacz, stoliki i 
krzesła dla uczestników i trenera, dostęp do Internetu, projektor multimedialny, flipchart, tablica;  
d) w sali musi być wydzielone miejsce do ustawienia stołu na serwis kawowy;  
e) sala musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (bez barier architektonicznych i 
transportowych);  
f) sala powinna znajdować się w Centrum Miasta z dobrym dostępem komunikacyjnym;  
g) sala musi spełniać odpowiednie warunki socjalne, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
BHP i posiadać zaplecze sanitarne;  
h) sala musi być dostępna wyłącznie dla Zamawiającego w godzinach, na które zgłosił 
zapotrzebowanie;  
i) sala musi być dostępna dla Zamawiającego na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną 
realizacji usługi;  
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w ramach umowy,  
w zależności od potrzeb, w szczególności w wyniku zmian dokonanych i zaakceptowanych 
przez Instytucję Pośredniczącą w umowie o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu. Wynagrodzenie zależne będzie od faktycznej ilości przeprowadzonych 
zajęć/szkoleń. 

 
Wycenę szacunkową proszę przesłać na adres: izba@riph.eu, bądź dostarczyć osobiście lub 
za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa  
w Częstochowie Al. NMP 24 lok. 5; 42-202 Częstochowa, korzystając z załączonego 
Formularza oszacowania wartości zamówienia, do dnia 06.05.2021 roku. 

 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia wyceny szacunkowej. 

 
 
                     Z wyrazami szacunku 

    
                 Zespół projektu 
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FORMULARZ OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

 

Wycenę usługi proszę podać według poniższej tabeli: 
 

 

…………………….…………….. 

      Nazwa lub pieczęć Wykonawcy 

 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena brutto 
za 1 h 

wynajmu sali  
(45 min.) 

Planowana liczba 
godzin szkolenia  

Cena za całość 
usługi 

(kol. 2 x kol. 3) 
1 2 3 4 

Wynajem sal szkoleniowych 
na przeprowadzenie 
zajęć/szkoleń   

 
462   

 
 
 
Złożenie niniejszego formularza oszacowania wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie 
w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony 
Wykonawcy do realizacji zamówienia. Wykonawca przedmiotowej usługi będzie wybrany w odrębnym postępowaniu. 
 

          
…………………………… 

                                                                                                                                                   (data i podpis Wykonawcy) 


