
Zapytanie ofertowe nr K/U/3/2015 

 

1. Kierujący zapytanie: 

Kielecki Bank Żywności, ul. Chłopska 20b, 25-720 Kielce, NIP 959-179-93-17, REGON 

260184122 

reprezentowany przez Prezesa- Sławomira Cedro 

zwany dalej Zamawiającym 

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie 

usługi w zakresie: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów mających na celu 

wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego w ramach działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 

2015. 

 

2. Przedmiot zapytania: 

Kielecki Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań 

towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  

w ramach środków w Podprogramie 2015 mających na celu wzmocnienie 

samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Kielecki Bank Żywności poszukuje trenerów do przeprowadzenia następujących działań: 

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów 

kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości 

przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Czas 

trwania ok. 2 h. 

-  warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom 

   wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. 

    Czas trwania ok 2 h. 

-  warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji 

budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego,  

z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym 

darów żywnościowych. Czas trwania ok. 2h. 

 

    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na prowadzenie 

poszczególnych warsztatów. Zamawiający zakłada możliwość dzielenia zamówienia  

w ramach poszczególnych warsztatów.. 

 

    Oferta obejmuje: przygotowanie warsztatów oraz ich przeprowadzenie w miejscu 

wskazanym przez organizatora. Organizator umożliwia transport trenera z siedziby 

organizatora na miejsce warsztatów. 

 

Kody CPV: CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego. 



3. Uwagi ogólne 

 

a. W ramach wynagrodzenia dla Wykonawcy ujęte będą wszystkie koszty zamówienia 

opisane w pkt. 2 niniejszego zapytania. Zaoferowana cena jednostkowa powinna 

uwzględniać wszystkie koszty realizacji (przygotowanie materiałów, opracowanie 

konspektu i przeprowadzenie zajęć). 

b. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku w 

terminie 14 dni od jej otrzymania; 

c. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej ( zeskanowane, podpisane 

dokumenty) lub w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego; 

d. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę /osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną 

w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej firmy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym 

pełnomocnictwo musi być załączone do oferty; 

e. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane 

przez Wykonawcę lub osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane 

w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania; 

f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyników postępowania. 

 

Osoby / Firmy spełniające kryteria zobowiązane są spełnić wymagania zawarte w wytycznych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015. Link do 

wytycznych: 

 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-

europejskiegofunduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/ 

 

Przy składaniu oferty należy podać : 

 

CV zawierające klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm.).” 

Ofertę złożyć można do dnia 14.07.2015 osobiście u zamawiającego, Kielecki Bank 

Żywności, ul. Chłopska 20B, 25-720 Kielce lub pocztą elektroniczna  

na adres: kielecki.bz@wp.pl 

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: 15.07.2015 r. 

Zakończenie całości zadania: 29.02.2016 r. 

 

Działania będą realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiegofunduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiegofunduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/
mailto:kielecki.bz@wp.pl


5. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

6.1 Do postępowania zostaną dopuszczenie Wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu tj.: 

a. posiadają doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia; 

 

6.2 Wykonawcy przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić: 

a. pisemną ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów mających na celu 

wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego w ramach działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 

2015. 

b. aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez 

Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy; - w przypadku gdy 

realizuje firma. 

c. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym; - w 

przypadku gdy realizuje firma. 

d. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek do ZUS; - w przypadku gdy 

realizuje firma. 

e. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej  

z załącznikiem Nr 1a / 1b do niniejszej zapytania ofertowego; 

f. klauzula antykorupcyjna na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 

 

Uwaga: Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację bez zastrzeżeń treści 

zapytania ofertowego oraz załączników. 

 

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie 

złożonych dokumentów, wymienionych w pkt. 6. 

Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

W przypadku podania innej kwoty wyrażonej liczbowo, a innej wyrażonej słownie –

Zamawiający przyjmie za prawidłową kwotę podaną słownie. 

 

8. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę. Oferty wspólne. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 

przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 

składania ofert wspólnych. 



9. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów. 

 

 

Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena za 1h warsztatów. 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę, 

z poniższymi zastrzeżeniami: 

 

1) Zamawiający zakłada możliwość wyboru jednej lub dwóch ofert na każdy z 

poszczególnych warsztatów 

 

2) W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką 

Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje 

możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

 

10. Termin i miejsce składania ofert 

 

 

Ofertę złożyć można do dnia 14.07.2015 r. do godz. 10:30 osobiście u zamawiającego, 

Kielecki Bank Żywności, ul. Chłopska 20B, 25-720 Kielce lub pocztą elektroniczna  

na adres: kielecki.bz@wp.pl 

 

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej 

napisem: „Oferta na wynajem pomieszczeń magazynowych. 

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie 

otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – j.w. 

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków 

zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

 

11. Miejsce i termin zawarcia umowy: 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania 

 

 

 

 




