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Ostrołęka, dnia 05.05.2014 r. 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

 

na wynajem biura projektu pn.: 

„Nauka i praktyka szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie kwalifikacji 

nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu powiatu 

ostrołęckiego” o nr POKL.09.04.00-14-054/13 

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wynajem biura projektu 

pn.: „Nauka i praktyka szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie kwalifikacji 

nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu powiatu 

ostrołęckiego” o nr POKL.09.04.00-14-054/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  

Kapitał Ludzki  Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Beneficjent (Zamawiający): 

LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 

z siedzibą  z Łomży, ul. Wyszyńskiego 6 lok. 44, oddział w Ostrołęce, ul. Kilińskiego 44  

NIP  7182102631, REGON  200291273 

 

2. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Jan Romańczuk – koordynator projektu, tel. 692128573,  

adres e-mail: naukaipraktyka@lcedukacja.pl 

 

II. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:  

1. Opis przedmiotu rozeznania rynku. 

Przedmiotem rozeznania jest wynajem biura projektu pn.: „Nauka i praktyka szansą na rozwój 

szkolnictwa zawodowego i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu powiatu ostrołęckiego” przez okres 14 miesięcy, od 

maja 2014r. do czerwca 2015r. 

 

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTU ROZEZNANIA: 

1. Planowana długość wynajmu biura projektu: 

mailto:naukaipraktyka@lcedukacja.pl
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1) łączna długość wynajmu biura projektu – 14 miesięcy 

2. Przewidywany termin wynajmu biura projektu: 

1) rok 2014– maj - grudzień; 

2) rok 2015 – styczeń - czerwiec. 

Podane terminy zajęć mogą ulec zmianie. 

IV.  WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:  

1. Wykonawca musi posiadać na własność lokal przeznaczony do celów biurowych, mieszczący 

się w centrum miasta Ostrołęki, o powierzchni między 15-20 m2 z dostępem do węzłów 

sanitarnych. 

V. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.  Oferty muszą być 

podpisane. 

2. Oferty można złożyć osobiście w siedzibie LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz 

Wysocki s.c. w Ostrołęce, ul. Kilińskiego 44, 07-401 Ostrołęka, pocztą elektroniczną na adres: 

naukaipraktyka@lcedukacja.pl w terminie do dnia 12 maja 2014  roku do godz. 16.00  (decyduje 

data wpłynięcia oferty). 

 

 

Jan Romańczuk 

Koordynator Projektu 

 

Załączniki: 

1. Rozeznanie rynku -formularz – załącznik nr 1,  
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 

z dnia 05.05.2014 r. 

 

 

…………………………… 

Miejscowość, data 

…………………………………….. 

Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta 

 

…………………………………….. 

adres 

 

…………………………………….. 

adres 

 

ROZEZNANIE RYNKU - FORMULARZ  

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2014 r. na wynajem biura projektu: „Nauka i praktyka 

szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia 

zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu powiatu ostrołęckiego”  

o nr POKL.09.04.00-14-054/13, oferuję zrealizowanie usługi wynajmu będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania za kwotę brutto ………zł, (słownie brutto zł: ……………………………..……….). 

  

1) Cena jednostkowa za miesiąc wynajmu biura projektu wynosi: ………….. zł brutto  

(łącznie 14 miesięcy x …………… zł brutto = ……………….……..…..… zł brutto). 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w punkcie IV niniejszego rozeznania rynku. 

 

 

 

…………………………………………………………. 

       data i podpis Oferenta 

 

 

 


