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Urle 2.XII.2020 

             

 

Zapytanie ofertowe 

 

Dotyczy: Warsztaty dla seniorów z wykonywania przetworów z możliwością ich późniejszej 

sprzedaży - 60 osób (projekt LOWE) 

 

 

 W ramach projektu „Familijne LOWE” Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku w Urlach zwraca się z prośbą o wycenę następującego zadania: 

 

Warsztaty dla seniorów z wykonywania przetworów z możliwością ich późniejszej 

sprzedaży - 60 osób  

 

Warsztaty dla seniorów z wykonywania przetworów z możliwością ich późniejszej sprzedaży - 

60 osób x 40 godzin = 2400 osobogodzin 

5 tur szkoleń po 12 osób = 60 osób 

1 trener x 5 tur x 40 godz. = 200 godzin 

Posiłki (obiad i serwis kawowy) – 5 tur po 5 dni = 25 dni x 13 osób 

Pomoce i materiały do prowadzenia warsztatów: 60 osób 

Warsztaty zostaną przeprowadzone jako pokaz umiejętności trenera oraz następnie jako praca i 

nauka poszczególnych osób w taki sposób by poszczególne osoby opanowały różne sposoby 

konserwacji produktów np. ich kandyzacja. Zapoznają się również z przepisami prawa odnośnie 

sprzedaży lokalnej produktów. 

W efekcie udziału w warsztatach uczestnicy zdobędą nowe umiejętności w zakresie możliwości 

zarobkowania poprzez sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwie domowym. Będą 

umieli przygotowywać w sposób bezpieczny i ekologiczny przetwory jak również będą wiedzieć 

jak zabezpieczać produkty przed zepsuciem. 

 

Warsztaty należy wycenić jako całość oraz jako kwota za jedną turę warsztatów – inwestor 

przewiduje możliwość zmniejszenia liczby tur warsztatów. 

W przypadku odbywania części warsztatów za pośrednictwem internetu, inwestor przewiduje 

negocjacje ceny związane z jej obniżeniem o koszt posiłku dla uczestników – z którego 

uczestnicy nie skorzystają. 

 

Uprzejmie proszę o zaoferowanie za jaką kwotę byli by Państwo w stanie zorganizować dla nas 

takie warsztaty. 

 

Termin zorganizowania warsztatów: od dnia 15.XII.2020 do dnia 30.III.2021 r. 

 

Oferty proszę składać osobiście w LO w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4 na przygotowanym druku 

do 7.XII.2020 r. do godz. 15.00. 

Wyboru wykonawcy dokona zespół koordynujący LOWE, jednym kryterium wyboru jest cena. 

Zapytanie ofertowe służy rozpoznaniu rynku, inwestor jest nim związany pod warunkiem 

uzyskania ceny mieszczącej się w posiadanych środkach budżetowych. 

 

 

         Zespół koordynujący LOWE 

                                                                                                                        


