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Piotrków Tryb., dn. 03/11/2016
OP II – 072-5 /618/ 16 /3548

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla grupy skazanych
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie:
Kucharz małej gastronomii.
Szkolenie trwać będzie minimum 100 godzin, tj. 20 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć
praktycznych. Jedna godzina lekcyjna, to 45 minut.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w dni robocze
od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8.00 - 15.00.
Szkolenie odbędzie się dla grupy 10 skazanych. Osadzeni skierowani na szkolenie będą posiadali
aktualne badania lekarskie.
Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach
szkoleń. Wykonawca wyda osobom, które ukończą zajęcia stosowne zaświadczenia potwierdzające
ukończenie szkoleń zgodnie ze wzorem określonym w odpowiednich przepisach (Rozporządzenie MEN z
dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 3. pkt. 5, § 18, pkt. 2).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, imienny wykaz osób, które
ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, kserokopię dziennika zajęć, kopię polisy ubezpieczeniowej.
Wykonawca zobowiąże się do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem szkoleń z należytą
starannością. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie pomiędzy
21/11/2016-21/12/2016.
Wykonawca oświadczy, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego
wykonania umowy - do wglądu :
- wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (lub publicznych),
- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.
Artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zakupi i dostarczy Wykonawca – ich
koszt wraz z kosztami transportu zawiera się w przedstawionej ofercie na wykonanie usługi zgodnie z
planem szkolenia.
Zamawiający do przeprowadzenia kursu:
a) udostępni bezpłatnie akcesoria kuchenne niezbędne do realizacji szkolenia;
b) zapewni miejsce do nauki teoretycznej i zajęć praktycznych;

c) zapewni odzież ochronną dla uczestników szkolenia.
Wykonawca wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia szkoleń gromadzi bezpośrednio od
osadzonych objętych wsparciem z chwilą rozpoczęcia kursów. Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.02.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia
nauczania w zakładach karnych (Dz. U. 2004 r., Nr 37, poz. 337 ze zm.).
Oferty proszę składać na załączonym formularzu ofertowym.
Termin składanie ofert: 16/11/2016 do godz.: 12:00.
Miejsce składania ofert: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków
Trybunalski.

Wykonano w 1 egz. + załącznik:
1. egz. - adresat (telefaks lub e-mail); a/a.
Opracował: AO
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
adres email.............................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.
ul. Wronia 76/90
97-300 Piotrków Tryb.
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: pakiet szkoleń dla grupy 10 skazanych
odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie : „Kucharz małej gastronomii” na terenie
Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Zobowiązujemy
się
wykonać
przedmiot
zamówienia
usługi
zgodnie
z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za cenę, która obejmuje wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

l.p.

Przedmiot zamówienia

1
1.

2
Szkolenie
„Kucharz
gastronomii”

Ilość osób
objętych
szkoleniem

3
kursowe:
małej

10 osób

Wymiar godzinowy kursu na 1 osobę

4
100 godzin

Koszt osobogodziny kursu
[zł]

5

Wartość całego kursu
[zł]

6=5*4*3

W tym Vat [%]

……………………………………..
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Wartość brutto słownie............................................................................................................................................................................................... złotych
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu
podpisania umowy, zakończenie nie później niż do dnia 21/12/2016.
.

Oświadczamy, że zgadzamy się na termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo dostarczo nej faktury VAT.
.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do
składania ofert.

……………………………………..
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

