
ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemia  Zamojska”  zwraca  się  z  zapytaniem
ofertowym  o  podanie  ceny  na  organizację  oraz  przeprowadzenie  3  teoretyczno  –
praktycznych  sześciogodzinnych  warsztatów  kulinarnych  w  3  gminach  członkowskich
Stowarzyszenia (Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec)

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”
Sitno 73, 22-424 Sitno
Biuro Stowarzyszenia
Kornelówka 41, 22-424 Sitno
Tel./fax 84 538 95 25
biuro@lgdziemiazamojska.pl

2. Przedmiot zamówienia:

A.  Organizacja  oraz  przeprowadzenie  3  sześciogodzinnych  teoretyczno  –  praktycznych
warsztatów  kulinarnych  w  3  gminach  członkowskich  Stowarzyszenia  (Komarów  Osada,
Skierbieszów, Grabowiec). Przedmiot zamówienia obejmuje:
- w każdym warsztacie kulinarnym uczestniczyć będzie 15 osób podzielonych na podgrupy 3
osobowe,
-  w trakcie  warsztatów powinno zostać  przygotowanych  około 15 nie  powtarzających  się
potraw (dania mięsne, dania bezmięsne, przekąski, desery, zupy)

B. Wymagania dotyczące wykonawcy:
- wykonawca zapewnia sprzęt umożliwiający każdemu uczestnikowi swobodny dostęp do

kuchenki, lodówki, robotów kuchennych oraz do innych sprzętów kuchennych,
-  wykonawca  zapewnia  wykwalifikowanego  instruktora  –  kucharza  prowadzącego

warsztaty potwierdzając jego kwalifikacje przy złożeniu oferty odpowiednimi dokumentami 
- wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu kuchni

regionalnej Zamojszczyzny,
-  wykonawca  zapewnia  produkty  spożywcze  niezbędne  do  przygotowania  potraw

kulinarnych,
-  wykonawca  zapewnia  samochód  do  przewozu  produktów  spożywczych  spełniający

wymogi sanitarne, 

C. Zleceniodawca zapewnia sale warsztatowe oraz uczestników warsztatów.

3. Cel wyceny:
Wybór zleceniobiorcy organizacji oraz przeprowadzenia 3 sześciogodzinnych teoretyczno
–  praktycznych  warsztatów  kulinarnych  w  3  gminach  członkowskich  Stowarzyszenia
(Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec)

Zleceniodawca zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

4. Termin realizacji:

W dni  powszednie  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-  15.00 w okresie
kwiecień 2015 r.

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl


 
5. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Siedziba Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Kornelówka
41, 22-424 Sitno lub przesłać faxem 84 538 95 25, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl
w terminie do dnia  20.03.2015 r. do godziny 14.00

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
tel.  84 538 95 25, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl


