
 
DGA Spółka Akcyjna                                                                                                                  Poznań, 20.03.2022 r. 
ul. Towarowa 37 (III piętro) 
61-896 Poznań 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
dot. usługi wynajmu sal 

w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób 
z woj. wielkopolskiego” nr RPWP.06.02.00-30-0068/18 

 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa 
 
Szanowni Państwo! 
 
W związku z realizacją projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 
osób z woj. wielkopolskiego” nr RPWP.06.02.00-30-0068/18 na terenie województwa wielkopolskiego 
DGA Spółka Akcyjna planuje zrealizowanie: 
 
1) Identyfikacji potrzeb i opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla każdego 

Uczestnika Projektu (200 osób) wraz z późniejszą jego weryfikacją, w planowanym terminie: marzec 
2022 r. – sierpień 2023 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji (200 osób x 6 godzin zegarowych 
= 1200 godzin zegarowych) 

2) Poradnictwa psychologicznego dla Uczestników/czek Projektu (200 osób), w planowanym terminie: 
marzec 2022 r. – sierpień 2023 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji (200 osób x 3 godziny 
zegarowe = 600 godzin zegarowych) 

Do przeprowadzenia ww. zajęć DGA Spółka Akcyjna poszukuje odpowiednich sal na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
 
Wspólny kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 
W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu 

potwierdzenia, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na spotkania indywidualne Uczestników/czek Projektu z 
doradcą zawodowym i psychologiem w okresie marzec 2022 r. – sierpień 2023 r., na terenie województwa 
wielkopolskiego w łącznym wymiarze 1800 godzin zegarowych.  
 
Założenia organizacyjne: 
• Łączna liczba godzin zegarowych najmu sali – Identyfikacja potrzeb i opracowanie lub aktualizacja 
Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu (200 osób) wraz z późniejszą jego 
weryfikacją: 1200 
• Łączna liczba godzin zegarowych najmu sali – Poradnictwo psychologiczne dla Uczestników/czek Projektu 
(200 osób): 600 
• Jedna godzina zegarowa = 60 minut, do czasu najmu nie wlicza się przerw 
• Łączna liczba UP: 200 osób 
• Każdy UP otrzymuje następujące wsparcie: 



 
- Identyfikacja potrzeb i opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla każdego 
Uczestnika Projektu (200 osób) wraz z późniejszą jego weryfikacją, 6 godzin zegarowych: 3 spotkania x 2 
godziny zegarowe 
- Poradnictwo psychologiczne dla Uczestników/czek Projektu (200 osób), 3 godziny zegarowe: 3 spotkania 
x 1 godzina zegarowa 
• Planowany okres realizacji: marzec 2022 r. – sierpień 2023 r. 
• Lokalizacja sal: województwo wielkopolskie 
 
Wspólny kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 

WYMAGANIA 

 
Przedmiotem wyceny jest zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia spotkań 
indywidualnych, tj. sal szkoleniowych które są: 

 wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt (sala na spotkania indywidualne: stół i krzesła 
dla 2 osób, projektor multimedialny z ekranem lub tablica wraz z mazakami, przewodowy lub 
bezprzewodowy dostęp Internetu), 

 umiejscowione w lokalizacjach dogodnych dla Uczestników/czek Projektu, 

 dostępne w terminach i godzinach zgodnie z ustalonym z Uczestnikiem/czką Projektu i doradcą 
zawodowym/psychologiem harmonogramem,  

 pozbawione barier architektonicznych, w przypadku uczestnictwa w projekcie osób z 
niepełnosprawnością ruchową, 

 spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz oświetleniowe, 

 zapewniają warunki dyskrecji, 

 posiadają odpowiednie zaplecze sanitarne i instalację grzewczą, 

 sale oraz budynki, w których się mieszczą zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi zasadami 
promowania i oznaczania Projektów WRPO 2014-2020 

 

WYKLUCZENIA 

 
Podmiot/osoba wyceniający/a usługę: 
Nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
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 związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ PO w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY 

 
Prosimy o dostarczenie oferty na adres: DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 37 (III piętro), 61- 896 Poznań, 
osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej lub e-mailem na adres: magdalena.franciszczak@dga.pl  do 
dnia 26.03.2022 r. do godziny 15.00. 
 

mailto:magdalena.franciszczak@dga.pl


 
Informujemy, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie zobowiązuje DGA 
Spółka Akcyjna do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie 
wywołuje żadnych innych skutków prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że 
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

a) DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 60682, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811010013, 
REGON: 630346245, w zakresie prowadzonego rozeznania rynku; 

b) Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 
+48 (61) 626 75 30, e-mail: kancelaria@umww.pl – dla zbioru „Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-
2020”; 

c) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 
00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl) – dla zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a) W zakresie wskazanym w ust. 1 pkt a) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  przeprowadzenia niniejszego 

rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020. 

b) W zakresie wskazanym w ust. 1 pkt b) i c)– art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 
podstawie: 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006; 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020; 
- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami  a  instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 
Dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt b) i c) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 



 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego projektu. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w rozeznaniu rynku, określonym w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1

 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
2

; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
a) wyznaczonym przez Administratora danych osobowych wskazanego w ust. 1) pkt a), wysyłając wiadomość 

na adres poczty elektronicznej: iod@dga.pl lub  biuro@dga.pl    
b) wyznaczonym przez Administratora danych osobowych wskazanego w ust. 1) pkt b), wysyłając wiadomość 

na adres poczty elektronicznej: inspektor.ochrony@umww.pl;    
c) wyznaczonym przez Administratora danych osobowych wskazanego w ust. 1) pkt c), wysyłając wiadomość 

na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1

 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą ustalenia wartości rozeznania rynku 
2

 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:iod@dga.pl
mailto:biuro@dga.pl
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mailto:iod@miir.gov.pl


 
 WYCENA 

Prosimy o przedstawienie wyceny usługi wynajmu sal na zajęcia indywidualne 
w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób 

z woj. wielkopolskiego” nr RPWP.06.02.00-30-0068/18 
w okresie marzec 2022 r. – sierpień 2023 r.  

 
 
 
……………………………………………………………. 
Dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa 
 
……………………………………………………………. 
Nr telefonu 
 
……………………………………………………………. 
Adres e-mail 
 

WYNAJEM SAL NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Proponowana cena za 1 GODZINĘ ZEGAROWĄ wynajmu sali na zajęcia indywidualne 
w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób 

z woj. wielkopolskiego” 

Cena brutto  Cena netto  

 
 

 

Słownie Słownie  

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

Proponowana cena za 1800 GODZIN ZEGAROWYCH wynajmu sali na zajęcia indywidualne 
w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób 

z woj. wielkopolskiego” 

Cena brutto  Cena netto  

   
 

Słownie Słownie  

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

 
Podpisując wycenę jednocześnie oświadczam, że: 
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w rozeznaniu rynku, w tym 

dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 
b) Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia. 
c) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w  

wycenie są zgodne z prawdą. 
 
 
________________________                                                        ________________________ 

                     Miejscowość i data                                                                                                                       Podpis 


