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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Rzeszów, 20.07.2015 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

Rynek 16/1 

35-064 Rzeszów 

tel./fax +48 17 852 85 26 

e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zwraca się  

z prośbą o składanie ofert 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 realizowanego 

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

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi. 

 

Celem szkolenia dla branży serowarskiej jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 

serowarstwa, produkcji i dojrzewania serów regionalnych i tradycyjnych oraz wymiana 

doświadczeo oraz przekazanie dobrych praktyk szwajcarskich w ww. zakresie.  

  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

Specyfikacja 

 

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), 

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 
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- wyjazd do Polski 15.09.2015 r. 

(godziny południowe/ 

popołudniowe) 

 

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 mleka, wyrobów gotowych oraz 

procesów produkcji, 

- produkcja sera "Fromage d'Alpage", 

dojrzewającego min. 90 dni, 

- produkcja "Tommes d'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 
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Genewy (lotnisko); 

f) Przygotowanie programu szkolenia (najpóźniej do dn. 

26.08.2015 r.). 

 

Oferent winien w całości zrealizowad zapytanie ofertowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych  

i wariantowych. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

 

III. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 

NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w CHF i w odpowiadającej jej wartości w PLN, 

przeliczonej według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia oferty przez Oferenta. Do 

porównania ofert zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia sporządzenia oferty przez Oferenta. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania 

(załącznik). 

 

Oferta powinna byd: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadad datę sporządzenia, 

- zawierad adres lub siedzibę oferenta,  

- podpisana.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczona 

osobiście do siedziby biura Stowarzyszenia „Pro Carpathia” do dnia 4.08.2015 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.podkarpackiesmaki.pl oraz 

www.procarpathia.pl 

 

 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 5.08.2015 r. w oparciu  

o najkorzystniejszą cenowo ofertę.  

2. Wykonawca usługi zostanie poinformowany drogą mailową. 

3. Wynik najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

www.podkarpackiesmaki.pl oraz www.procarpathia.pl. 

 

VII. OCENA OFERT  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto - 100%1 za zorganizowanie szkolenia dla branży 

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

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu +48 17 852 85 26, +48 

661 113 291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

1. Formularz ofertowy.  

                                                 
1
 Do porównania ofert zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia sporządzenia oferty przez Oferenta. 

http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/
mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

