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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-600 Radom ul. Domagalskiego 7

tel.48 38 15 070 e-mail :  pcpr@spradom.eu

CPR.POKL.27L,T9.2OL2
Radom,  dn .  21 .11 .2012  roku

Potencjalni wvkonawcv

ROZEZNANIE RYNKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiqzku z realizacjE projektu
pn, ,,Dajmy szansQ" wspólf inansowanego pftez Uniq Europejskq ze érodków
Europejskiego Funduszu SpoNecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji spolecznej DziaNanie 7.L Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracj i  Poddzialanie 7.L.2 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracj i
przez powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadza rozeznanie rynku, którego
przedmiotem jest wynajqcie sali (Czqéé | rozeznania) oraz zapewnienie
poczqstunku - usluga cateringowa lub gastronomiczna (Czeóé 2 rozeznania) na
spotkanie integracyjno - podsumowuj4ce w dniu 17.12.2012 roku dla 1OO osób,
którego celem jest podsumowanie realizacj i  projektu w 2012 roku.
Warunki, jakie muszq spelnié Wykonawcy zostaly opisane szczególowo w Czqéci 7 i  2
niniejszego rozeznania rynku.
Czqéé 1: WYNAJECIE SALI NA SPOTKANIE INTEGRACYJNO - PODSUMOWUJACE
dla 1OO osób

1.  Termin wynajmu sal i  -  17.12.2012 roku w godzinach od 10.00 do 13.00.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwoéé zmiany terminu wynajmu sali .

2. Sala z uwagi na to, 2e uczestnikami spotkania bqdq m. in. osoby niepelnosprawne,
majqce problemy w poruszaniu siq musi byé usytuowana na parterze budynku lub
dostqp do sali  musi byé zapewniony za pomocq windy,

3. Sala musi posiadaé nastqpujqce wyposazenie:
a) siedziska dla 100 osób i stól wraz z siedziskiem dla osoby prowadzqcej spotkanie,
b) oéwietlenie elektryczne i mozliwoéé podlqczenia do sieci sprzqtu audio - video,
c) wieszaki do wieszania nakryé wierzchnich dla uczestników spotkania lub osobne

pomieszczenie szatni,
d) moZliwoéé korzystania z toalety.
e) stól na poczQstunek,

4. Wykonawca zapewnia bezplatny parking dla pojazdów mechanicznych uczestników
spotkania na czas jego trwania.

5. Wykonawca, który sklada ofertq wylqcznie na Czqéó 1 przedmiotu zamówienia
wyra2a zgodq na zapewnienie podczas spotkania zewnqtrznej uslugi cateringowej,

6. Sala w czasie spotkania bqdzie tylko do dyspozycji  Zamawiajqcego.
7. Sala powinna byé udostqpniona, na co najmniej 30 minut przed rozpoczqciem

spotkania w celu przygotowania sprzqtu audio-video i poczqstunku,
B. Wynajmujqcy wyraía zgodq na zamieszczenie w miejscu realizacji zajqé plakatów

promujqcych realizacjq projektu pn. ,,Dajmy szansq".
Czeóé 2: ZAPEWNIENIE USTUGI CATERINGOWEJ LUB GASTRONOMICZNEJ NA
SPOTKANIE INTEGRACYJNO - PODSUMOWUJACE dla lOO osób

Projekt ,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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1, Usluga cateringowa lub gastronomiczna dla 100 osób ma byé zapewniona podczas
spotkania integracyjno - podsumowujqcego, które odbqdzie s¡e w dniu 17.L2.20t2
roku w godzinach od 10.00 do 13.00.

2. Usluga obejmuje:
a, podanie napojów gorEcych (kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawy)

i zimnych (woda gazowana i niegazowana, sok owocowy) podczas trwania
spotkania,

b. podanie wyrobów cukierniczych (ciasto i  ciastka).
3. Produkty muszE byé dostarczone w dniu L7.L2.2O72 roku do sali ,  w której odbywaé

s¡Q bqdzie spotkanie, wskazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomiu. Spotkanie odbqdzie siq w sali  wynajqtej na terenie miasta Radomia,

4. Produkty muszE byé ustawione na przygotowanym stol iku cateringowym, na co
najmniej 15 minut przed rozpoczqciem spotkania, t j .  do godziny 9.45,

5. Stol ik cateringowy powinien byé nakryty obrusem. Na stol iku powinny byé ustawione
fi l i2anki, szklanki na napoje gorAce, jednorazowe kubki na napoje zimne i talerzyki w
iloéci adekwatnej do i loéci osób korzystajqcych z poczqstunku, Obrus inaczynia
zapewnia Wykonawca.

6. Wszystkie dostarczone produkty muszE mieé wa2nq datq do spozycia.
7. Dostarczone produkty stajq siq wlasnoéciq Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czqéciowych na poszczególne czQéc¡ zamówienia.
Wykonawca mo2e zto2yé ofertq na jednq lub dwie czqéci.
W przypadku, je2eli wykonawca zto2y ofertq wylqcznie na wynajem sali, wyra2a zgodq na
zapewnienie zewnqtrznej uslugi cateringowej.
Wykonawca podaje odrqbnie:

1) Calkowitq cenq netto i  cenQ brutto za wynajem sali  wraz z wyposa2eniem - cena
powinna obejmowaó wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane z wynajmem sali ;

2) Calkowitq cenq netto i  cenq brutto za uslugq cateringowq lub gastronomicznq dla
jednego uczestnika spotkania, Cena ta obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
zwiqzane z realizacjq przedmiotowej uslugi wlqcznie z dostawq do wskazanego
miejsca realizacj i  w przypadku uslugi cateringowej.

Ofertq stanowiqcq ZalEcznik nr 1 nalezy zto2yé faksem (48 38 15 070), emailem
(na adres pcpr@spradom.eu) lub pocztq na adres Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Radomiu ul. Domagalskiego 7 lub osobiécie w pokoju nr t2 PCPR w terminie
do dnia 27 listopada 2Ol2 roku.
Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.
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