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ZAPYTANIE CENOWE 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia ofert na: 

1. Przedmiot zamówienia: 

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Pomoc 

kuchenna.  

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice. 

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (30 godzin) oraz zajęcia praktyczne (120 godzin) dla 2 osób 

(ich liczba może ulec zmianie). Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (nie więcej niż 8 

godzin lekcyjnych dziennie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego 

otrzyma zaświadczenie/certyfikat na druku MEN. Tematyka zajęć ma obejmować: pierwszą pomoc, 

zasady BHP w miejscu pracy, technika obsługi maszyn i urządzeń, sporządzanie potraw z warzyw, 

przygotowanie do sporządzenia potraw z jaj i przetworów mleczarskich, przygotowanie do 

sporządzenia zup i kremów, przygotowanie do sporządzenia potraw mącznych (w tym ciast), 

przygotowanie do sporządzenia potraw mięsnych i z drobiu, przygotowanie do sporządzenia potraw z 

ryb, sporządzanie przekąsek zimnych.  

Wykonawca zapewnia: 

-materiały szkoleniowe i produkty spożywcze, 

-catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz 

obiad), 

-wyrobienie książeczek sanitarno-epidemiologicznych (wraz z badaniami lekarskimi), 

-ubezpieczenie. 

2. Termin realizacji zamówienia: od kwietnia do maja 2013r. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty prosimy składać drogą mailową na adres 

efsgops@zebrzydowice.pl lub osobiście w siedzibie GOPS w terminie do 11.04.2013r. do godz. 15.00. 

4. Termin wyboru oferty: 12.04.2013r. 

5. Kryterium wyboru oferty: cena. 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, 

przedstawiona cena ma stanowić wartość brutto za 1 uczestnika/uczestniczkę. 

7. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810.  


