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ROZPOZNANIE RYNKU
dot. wynaiQc¡a sal¡ na spotkan¡e integracyino - podsumowuiEce oraz

iapewníeniá-uslugi cater¡ngowei realizowane na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo

zamówieñ publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiAzku z realizacjA projektu

pn. ,,Dajmy szansq" wspólfinánsowa nego pftez Un¡Q EuropejskE ze érodków

Erropéjtt¡"éo Funduizu spólecznego w ramach Programu operacyjnego Kap¡tal, Ludzki
pr¡orytét VI-I promoc¡a ¡ntegracji épolecznej .Dzialan¡e 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywne¡ integracji poddziaianie 7 'L.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przéz pówiatñe centra pomocy rodzinie przepror,rradza rozeznanie rynku, którego

iri"amiot"m jest wynaiQcie sali na spotkan¡e ¡ntegracyino - podsumowuiqce na
'dzieít 

Og.t2.2O 11 ioku w godz¡nach od 1O,OO do 15,OO oraz zapewnienie uslugi

cateringowej w celu przepówadzen¡a spotkania podsumowujEcego realizacie projektu

dla 130 osób na nastQpujacych warunkach:
1. Sala z uwagi na to, Ze uczestnikami spotkania

majEce problemy w poruszaniu sie mus¡
bqdq m, in. osoby niepelnosprawne'

byC áostosowana do Potrzeb osób

n¡epelnosprawnYch.
2. Sala musi posiadaé nastQpujqce wyposazenie:

á) * czeéii t<onferency¡ñL¡ - s¡edl¡ska dla 130 osób i stól wraz z siedziskiem dla

osoby Prowadzqcej sPotkanie'
¡) w czéSc¡ konsumpiyjne¡, gdzie zostanie podany obiad - stoly wraz z s¡edziskami

dla 130 osób,
c) oéwietlen¡e eiektryczne i mo2liwoéé podlEczenia do sieci sprzetu audio - video'

dl wieszaki do wieszania nakryé wierzchn¡ch dla uczestników spotkania'
e) mo2liwoéó korzystan¡a z toalety.

3. Usluga cateringowa, o której mowa powy2ej obejmuje:
ul áúi po¿unÉ naóojów gorqcych (kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawv)

ichtodnych (woda gazowana i niegazowana, sok owocowy) w trakc¡e przerw

w spotkaniu,
b) dwa podania wyrobów cukierniczych,
c) obiad (I i II danie obiadowe + napój).

4 .Wykonawcazapewn ibezp la tnypa r t i ngo tapo jazdówmechan icznychuczes tn i kóW
sDotkania.

Wykonawca podaje odrQbnie:
1) cenq brutto za wynajem sali wraz z wyposazeniem - cena powinna obejmowaé

' 
wszystkie koszty Wykonawcy zwiezane z wynajmem sal¡;

2) cenq brutto za uslugQ cateringowa dla jednego uczestn¡ka spotkania'

OfertQ nale2y zto2yé faksem (48 38 15 O7O)' e-mail'em (na adres

ocpr@soradom, eu) iub poiztE na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

* R"do-" ul. Domagalskiego 7 lub osobiécie w pokoju nr 019 PCPR w terminie do

dnia 19 paÍdziernika 2011 roku.
Wybrany oferent zostanie zaptoszonY do podpisan¡a umowy.
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