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FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2015 r.   

 

Nazwa podmiotu  

Adres   

NIP  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia dla branży 

serowarskiej (4-5 osób) w Szwajcarii w Kantonie Valais i/lub Vaud w dniach 13-15.09.2015 r.  

w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi, 

przesyłam ofertę: 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

 

Specyfikacja 

 

Cena 

brutto 

(w CHF) 

Cena 

brutto 

(w PLN)
1
 

1. 

Organizacja szkolenia   

w Szwajcarii  

w Kantonie Valais i/lub Vaud 

w dniach 13-15.09.2015 r. 

(liczba uczestników: 4-5) 

- przyjazd do Szwajcarii  

w dn. 13.09.2015 r. (godziny 

wieczorne), 

- wyjazd do Polski 15.09.2015 

r. (godziny południowe/ 

popołudniowe) 

 

a) Organizacja szkolenia: ok. 11 – 12 godzin zegarowych 

(ok. 1,5 dnia) dla grupy 4-5 osób, w tym: 

 zorganizowanie szkolenia z zakresu serowarstwa, 

produkcji i dojrzewania serwów, m.in.: 

- zdrowie zwierząt, 

- higiena i metodyka udoju, 

- higiena urządzeo udojowych, 

- wymogi jakościowe mleka surowego 

przeznaczonego do produkcji serowarskiej bez 

termicznej jego obróbki, 

- wymogi sanitarne stawiane producentom 

produktów mleczarskich z mleka surowego,  

- różnice w termicznej obróbce mleka, 

- metody oraz wymogi sanitarne analiz jakości 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Cenę brutto w PLN należy podad przyjmując średni kurs NBP z dnia sporządzenia oferty przez Oferenta. 
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mleka, wyrobów gotowych oraz procesów 

produkcji, 

- produkcja sera "Fromage d'Alpage", 

dojrzewającego min. 90 dni, 

- produkcja "Tommesd'Alpage" dojrzewającego 

30 dni, 

- affinage sera i tommes, 

- wady serów dojrzewających oraz ich 

pochodzenie, 

 zapewnienie ekspertów w zakresie serowarstwa, 

 zapewnienie miejsca szkolenia/ serowarni na 

potrzeby szkoleo praktycznych,  

 zapewnienie materiałów szkoleniowych dla 

uczestników szkolenia. 

b) Zakwaterowanie – 2 noclegi dla 4-5 osób (hotel o 

standardzie min. 2 gwiazdki, pokoje jednoosobowe lub 

dwuosobowe), 

c) Wyżywienie(dla 4-5 osób), co najmniej:  

- 2 x śniadanie, 

- 2 x obiad dwudaniowy  

(+ kawa/herbata/zimne napoje), 

- 2 x kolacja (+ kawa/herbata/zimne napoje). 

d) Zapewnienie tłumacza polsko-francuskiego i francusko -

polskiego; 

e) Zapewnienie transportu uczestników szkolenia: 

- z Genewy (lotnisko) na miejsce 

zakwaterowania/ szkolenia,  

- na miejscu uczestników szkolenia,  

- z miejsca szkolenia/ zakwaterowania do 

Genewy (lotnisko); 

f) Przygotowanie programu szkolenia (najpóźniej do dn. 

26.08.2015 r.). 

 

Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz 

uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą byd 

udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.  
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3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

4. Oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane z Zapytaniem ofertowym. 

5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………..…………….. 

 

 

 

 

 

……………………….………………………………………. 

(miejscowośd i data) (podpis wraz z pieczątką firmową) 

 


