Zapytanie ofertowe na wynajem sali w Centrum Kultury Wilanów w Międzypokoleniowym
Centrum Edukacji, ul. Radosna 11, Warszawa

I.

Informacje Ogólne

1. Organizator Centrum Kultury Wilanów, zwany dalej CKW, przeprowadza zapytanie
ofertowe mające na celu wyłonienie podmiotu (dalej zwanego Współorganizatorem)
z którym CKW nawiąże współpracę w zakresie wynajmu sali na działania artystyczno plastyczne i któremu z takim zamiarem zostanie udostępniona powierzchnia.
2. Powierzchnia obejmuje przestrzeń na poziomie -1 w Międzypokoleniowy Centrum
Edukacji – filia w Centrum Kultury Wilanów (ok. 125 m 2 - wysokość 2,7 m; szerokość
7,7 m; długość 16,2.) Sala nie posiada okien.
3. Sala przeznaczona jest

do działań

artystyczno

–

kulturalnych,

plastycznych,

rękodzielniczych, warsztatowych zgodnych z działalnością kulturalną CKW. Nie może
naruszać pozytywnego wizerunku CKW.
4. Okres wynajmu nie może być krótszy niż do 30 czerwca 2020 r.
5. Współorganizator zobowiązany będzie do wyposażenia udostępnionej powierzchni
w urządzenia ruchome wraz z urządzeniami we własnym zakresie, według własnej
aranżacji uzgodnionej z CKW. Koszty dostosowania powierzchni do prowadzenia
przewidzianej kawiarenki (adaptacji, wyposażenia itp.), pokryje Współorganizator,
z wyłączeniem stałych elementów stanowiących własność CKW.
6. Sala przeznaczona jest do wyłącznego wykorzystywanie dla Współorganizatora.
II. Etapy postępowania
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone dwuetapowo.
2. Etap I postepowania obejmuje złożenie przez Uczestników oferty na którą składają się
następujące dokumenty:
1) zgłoszenie udziału w konkursie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1,
2) zarys koncepcji na prowadzenie działalności,
3) projekt zagospodarowania pomieszczenia,
4) propozycja stawki miesięcznej ( brutto , netto ) za wynajem powierzchni.
3. Zaproszenie do udziału w II etapie przekazane zostanie Uczestnikom spełniającym
wymogi formalne.
4. Miejsce i termin składania Zgłoszeń:

Centrum Kultury Wilanów,
ul. Kolegiacka 3,
02 – 960 Warszawa
Termin składania dokumentów: do dnia 30 września 2019 r. do godz. 16.00
Dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę i opatrzoną dopiskiem:
„Oferta na wynajem sali w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji
Nie otwierać przed 30 września 2019 r. godz. 16.00”.
5. Do II etapu zostaną zaproszone osoby, które określiły najwyższą stawkę za wynajem,
a ich proponowany charakter działalności jest zgodny ze statutem CKW.
6. W ramach II etapu, Komisja Konkursowa przeprowadzi z każdym z zaproszonych
Uczestników rozmowę, dotyczącą szczegółowych warunków realizacji współpracy.

III. Informacje dodatkowe
1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony CKW jest:
imię i nazwisko: Iwona Maciąg, Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
telefon: 668 417 228
e-mail: i.maciag@kulturawilanow.pl
imię i nazwisko: Barbara Skąpska, koordynator Filii przy ul. Radosnej 11
telefon; 784 001 187
e-mail: b.skapska@kulturawilanow.pl
2. Salę do wynajmu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
3. Zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.
4. Składając ofertę Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie. Dane osobowe Uczestników postępowania będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem
w rozumieniu wymienionej ustawy jest Centrum Kultury Wilanów z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3.
5. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
6. CKW zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania Zgłoszenia albo nie
dokonania wyboru żadnej z przedstawionych ofert.

