
 

 

Gdynia, dnia 30 stycznia 2017 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/69UE/SPCTPI/17 

 

dotyczące wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby Poradni na Starcie projektu  

„Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program 

potraumatycznej aktywizacji społeczno - zawodowej”,  realizowanego przez 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS, 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 
Stowarzyszenie INTERIOS niniejsze postępowanie prowadzi w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego. W celu zapewnienie 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 zasadę 
konkurencyjności.  
 

ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS 

Ul. Śląska 53 A lok. 406, 81-304 Gdynia 

NIP 5892012534 

www.interios.org.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
Świadczenie usług najmu lokalu biurowego dla Zamawiającego, który będzie 

wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Poradni na Starcie, projektu „Pomorskie 

Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej 

aktywizacji społeczno - zawodowej”,  współfinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020.  

 
2. Rodzaj usługi : 

 
Usługa wynajmu pomieszczeń. 

 
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług najmu lokalu na potrzeby 

realizacji Poradni na Starcie projektu „Pomorskie Centrum Pomocy 

Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji 

społeczno - zawodowej”,  współfinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020. 



 

3.2 Termin wykonania zamówienia od 1 lutego 2017 do 31 grudnia 2018 roku. 

3.3 Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie powierzchni biurowej na terenie miasta 

Sopot (woj.pomorskie). 

3.4 Przewiduje się wynajem nie mniej niż 115 m2 powierzchni usługowej. Z 

wynajmowanych powierzchni biurowych korzystać będą także klienci jednostki. 

3.5 Biuro powinno znajdować się na jednym piętrze, posiadać dwa zaplecza sanitarne 

(WC) i socjalne (kuchnia). Lokal musi się składać z co najmniej 3 pomieszczeń 

gabinetowych, w tym dwa z nich o powierzchni min. 18 m2 oraz jednym o 

powierzchni min. 8 m2. Dodatkowym atutem będzie kolejne, czwarte 

pomieszczenie o powierzchni min. 6m2 oraz balkon albo loggia. Pomieszczenia 

muszą być ogrzewane, powinny posiadać dostęp do Internetu i telefonu. Budynek 

nie musi posiadać własnego parkingu. 

3.6 Zaproponowana przez oferenta cena powinna obejmować użytkowanie lokalu, 

użytkowanie części wspólnej, zużywaną energię elektryczną wewnątrz lokalu, 

również oświetlenie nocne, ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych (ogień, 

huragan, powódź, zalanie z urządzeń wodociągowych), pokrywanie przez 

Wynajmującego należnego podatku od nieruchomości, ogrzewanie lokalu w 

sezonie grzewczym. W przypadku przedstawienia przez Oferenta ceny dotyczącej 

tylko czynszu najmu, Oferent powinien wskazać średnie ceny za media jak prąd, 

ogrzewanie, wodę. 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z 

załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1) zawierać będzie miesięczną cenę 

brutto za wynajem lokalu, wg stałej stawki przez cały okres realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

3.Kod CPV: 70200000-3 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
1. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymogi: 

2.1. Posiadają tytuł prawny do nieruchomości.  

2.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2.4. Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

3. Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 

oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy oświadczenie zostało 



 

załączone do oferty i czy spełnia określone w tabeli wymagania. Brak oświadczenia lub 

złożenie go w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem oferty Wykonawcy. 

5. W imieniu Oferenta, ofertę może przedłożyć pełnomocnik – pośrednik w obrocie 

nieruchomościami. 

 

PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. 

2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego. W sytuacji gdy cena oferty 

przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą. 

3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z 
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli 
wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
4. Podział punktów oceny: 
- 60% punktów stanowi cena; 
- 10% punktów za metraż i dodatkowe pomieszczenia poza opisanym minimum; 
- 20% punktów standard wykończenia lokalu; 
- 10% punktów stanowi odległość lokalu od środków komunikacji publicznej. 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Wykonawcy mogą ubiegać 

się wspólnie o realizację zamówienia. 

2. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny 

podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (możliwe jest przesłanie 

skanu w pliku pdf podpisanej Oferty). 

3. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć: 

3.1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania), 

3.2. Podpisane oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania), 

4. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej (dane Zamawiającego) w formacie pliku 

pdf. 

5. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język 

polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 



 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Paweł Jóźwiak , tel. 509402401, e-mail: jozwiak@int.pl  

2. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2017 o godzinie 12:00, przy czym decyduje data 

i godzina nadania wiadomości e-mail. 

3. Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

1.1 dostarczono bezpośrednio do minimum trzech potencjalnych Wykonawców; 

1.2 zamieszczone na stronie Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

--------------------------- 
Miejscowość i data 

----------------------------- 

Pieczęć firmowa 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Ja, niżej podpisany                          działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy): 
Nazwa 
Adres siedziby 
NIP 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania:  
Świadczenie usług najmu lokalu biurowego dla Stowarzyszenia INTERIOS, który będzie 

wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Poradni na Starcie „Pomorskie Centrum 

Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji 

społeczno - zawodowej” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020. 

Składam ofertę na wynajem lokalu biurowego o powierzchni ___ metrów kwadratowych, 

znajdującego się w budynku                       (pełny adres) w okresie 01.02.2017r. – 

31.12.2017r.,oferując wynajem w/w lokalu biurowego za następującą cenę: 

__________________________________ netto/brutto PLN 

(SŁOWNIE: ____________________________________________________________ ) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty. 

Oświadczam, że oferta spełnia warunki określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego. 

Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia 

otwarcia ofert. 

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 

następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) 

 

 

 

 

                                                                     

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy 

 

--------------------------- 
Miejscowość i data 

 

----------------------------- 

Pieczęć firmowa 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
Oświadczam, że: 

1. posiadam tytuł prawny do nieruchomości                 (pełny adres) oraz jestem 

uprawniony do wynajmowania lokali znajdujących się w tym budynku, 

2. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu otwarcia 

w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości. 

 
 
 
 
 
                                                                                           
miejscowość, data       czytelny podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


