
 

ROZEZNANIE RYNKU 

dotyczące wynajmu pomieszczeń 

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce zapraszamy do złożenia oferty na wynajem lokalu użytkowego na terenie 

Bochni w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi ok. 40 uczestników w wieku 15-29 

lat w zakresie opisanym poniżej w ramach projektu „Aktywni Młodzi - program rozwoju 

kompetencji społecznych” nr POWR.01.04.00-00-0061/18. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

31-436 Kraków 

ul. Żułowska 51 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca składając ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 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 związanych 

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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) inne powiązania.  

 

III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA 

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni min. 

10 m2 - mak. 40m2 w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi ok. 40 uczestników w 

wieku 15-29 lat w okresie 1.03.2020 - 30.06.2021 na terenie Bochni. Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapewnienia pomieszczenia zgodnego z zapisami pkt. IV. 

Rozeznanie rynku obejmuje cenę jednostkową za miesięczny najem w kwocie brutto w PLN za 

1m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu spełniającego minimalne warunki, o 

których mowa w pkt. IV niniejszego zapytania. W momencie realizacji projektu, z 



 

potencjalnym Wynajmującym zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone 

szczegółowo warunki współpracy. 

IV. STANDARD I WYPOSAŻENIE LOKALU UŻYTKOWEGO 

 Biuro oraz sam budynek (w tym toaleta) posiadają odpowiednie warunki socjalne, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz są dostępne (dostosowane) dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową. 

 Lokal użytkowy jest czysty i zadbany, odpowiednio naświetlony (obowiązkowo pomieszczenie 

z oknami). 

 Pomieszczenie jest wyposażone w dostęp do internetu oraz zaplecze socjalne. 

 Lokal jest dostępny w godzinach 7:00-20:00 (również w soboty). 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Termin składania ofert upływa:  28.02.2020r. o godzinie 14.00. 

 

Ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania należy złożyć w jednej z wybranych form: 

  

•  osobiście w siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce  

•  pocztą tradycyjną lub kurierem do siedziby Związku 

•  pocztą elektroniczną (skan oferty z własnoręcznym podpisem) na adres e-

mail:  oferta@kolping.pl  

Wszelkie pytania proszę kierować drogą e-mailową na adres e-

mail: bharasimowicz@kolping.pl  

 Załączniki 

1. Załącznik nr 1- wzór oferty 

2. Klauzula informacyjna 

 

https://www.think.org.pl/images/tender/zalacznik_1_260319_rozeznanie.pdf
mailto:oferta@kolping.pl
mailto:bharasimowicz@kolping.pl

