
 

 

 

Projekt „ Zawodowcy” realizowany jest w ramach  

Priorytetu  IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

 

Białystok, 22.11.2012r. 
T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. 
Ul. Malmeda 1 
15-440 Białystok                         
Tel. 857489181 
Fax. 857489136 
szkolenia@computerplus.com.pl 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Na pakiet kursów gastronomiczno-spożywczych 

 realizowanych w ramach projektu „Zawodowcy” 

 

 

Szanowni Państwo,   

 

W związku z realizacją  projektu „Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX - 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego, firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do 
składania ofert na przeprowadzenie pakietu kursów gastronomiczno-spożywczych według poniżej 
specyfikacji: 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Organizacja 3 rodzajów kursów: 

I. Kalkulacja kosztów, zaopatrzenia i produkcji w gastronomii z wykorzystaniem programów 
komputerowych 

II. Kuchnia staropolska - nasze dziedzictwo 
III. Planowanie żywienia i doradztwo żywieniowe w zakładach gastronomicznych. 

2. Adresaci kursów: Beneficjenci Ostateczni projektu „Zawodowcy”, uczniowie Technikum Żywienia i   
Gospodarstwa Domowego w Niećkowie.  

3. Miejsce i sposób realizacji kursów: Kursy odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w przedziale 
godz. 15.10–21.00 (maksymalnie 6 godz. lekcyjnych dziennie) w Zespole Szkół w Niećkowie (Niećkowo 63, 
19-230 Szczuczyn). 

4. Liczba osób i grup: 60 osób w podziale na 5 grup po 12 osób. 

5. Termin realizacji kursów: 

Grupa 1 i 2:       od 10.12.2012r. do 31.12.2012r.  
Grupa 3,4 i 5:   od 02.01.2013r. do 31.07.2013r. 
 
Przydzielenie grup do poszczególnych rodzajów kursów nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą.  
 
6. Kod CPV – 80530000: Kursy gastronomiczno-spożywcze 
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7. Cel główny pakietu kursów: nabycie nowych kwalifikacji przez uczniów TŻiGD w Niećkowie. 

8. Warunki przeprowadzenia kursów: 

a) Wykonawca będzie mógł korzystać z pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół w Niećkowie oraz z 
sal szkoleniowych uzgadniając szczegóły z dyrekcją szkoły. 

 
 
II. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zagwarantowania komputerów z licencjonowanym oprogramowaniem podczas trwania całego 
kursu pn.: „Kalkulacja kosztów, zaopatrzenia i produkcji w gastronomii z wykorzystaniem 
programów komputerowych” 

b) zagwarantowania produktów spożywczych, ubrań roboczych/fartuszków dla uczestników oraz 
przyborów kuchennych podczas trwania kursu pn.: „Kuchnia staropolska - nasze dziedzictwo”.  

c) zagwarantowania Materiałów szkoleniowych dla uczestników trzech w/w kursów oznaczonych 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki do pobrania ze strony: www.efs-gov.pl. 
d) Zapewnienia Ubezpieczenia NNW (na kwotę 10.000 zł) uczestnikom na czas realizacji kursów.  
e) Zagwarantowania serwisu kawowego ciągłego dla uczestników w/w kursów (składającego się z: 

kawy, herbaty, wody, ciastek, kanapek), 
f) Przygotowania harmonogramu kursów (daty poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie w 

drodze konsultacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą) 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. 
g) Przygotowania szczegółowego programu kursu z wyznaczeniem ilości godzin na dany kurs – 

załącznik nr 1 do oferty.   
h) Przygotowania i przeprowadzenia na koniec szkolenia ankiety ewaluacyjnej, 
i) Przygotowania i wydania każdemu uczestnikowi zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnych z 

wymogami postawionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006r. w 
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych. 

j) Przygotowania raportu poszkoleniowego zawierającego podsumowanie rezultatów 
przeprowadzonego szkolenia.  

k) Zapewnienia kadry dydaktycznej, która posiada odpowiednie wykształcenie, niezbędne do 
wykonania zamówienia tj. dysponowanie co najmniej 2 trenerami/instruktorami/szefami kuchni z 
odpowiednim wykształceniem wyższym/dyplomem mistrzowskim (kucharz). 

l) Oznakowanie Sali szkoleniowe/pracowni gastronomicznej poprzez umieszczenie logo POKL i EFS 
(zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2010 – 
2013, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl.  

m) Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności – wg 
wzorów przekazanych przez Zamawiającego) 

n) Zapewnienia, a następnie przekazania na zakończenie dokumentacji fotograficznej na nośniku 
danych – min. 10 zdjęć dla każdej z grup. 

o) Bieżącego informowania zamawiającego o wszystkich nieobecnościach osób kierowanych na dany 
kurs 

p) Przekazania po 1 egzeplarzu materiałów szkoleniowych Zamawiającemu 
q) Przekazania zaświadczeń ukończenia szkolenia w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem 
r) Przekazania listy obecności, dziennika, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i 

cateringu, potwierdzenia odbioru zaświadczeń 

 

IV. Czy przewiduje się złożenie ofert częściowych: nie 
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V. Kryteria oceny oferty 

KRYTERIUM WAGA (%) 

Kwalifikacje i dostępność trenerów 10 % 

Program szkolenia i ilość godzin 20 % 

Cena oferenta 
70 % 

 

 
VI. Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1) należy złożyć do 3 grudnia 2012r. do godz. 16:00 wg 1 z 2 

poniższych sposobów, tj.:  

� osobiście w siedzibie Zamawiającego: T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-
440 Białystok (Sekretariat, II piętro) lub 

� w formie elektronicznej na adres e-mail: sylwia.czerep@computerplus.com.pl  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty. 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. 

VII. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do kontaktów: 

� Sylwia Czerep, tel. 85 74 89 181, sylwia.czerep@computerplus.com.pl 

VIII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

IX. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w pkt. IV. 

X. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

XI. Oferta powinna zawierać: 

a. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 
b. Min. 2 dokumenty potwierdzające należycie wykonane usługi szkoleniowe (referencje) 
c. Proponowany program kursów – załącznik 1 do formularza ofertowego 
d. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert potwierdzający uprawnienia do wykonania 

określonej działalności lub czynności. 
e. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (wpis do WUP) – dodatkowy atut. 

 

XII. Załączniki: 

a. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego. 

 

Sylwia Czerep 

 

Koordynator Projektu  

„Zawodowcy” 


