
                                                                                    

 

Lublin, 31.07.2014r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej 

na realizację  warsztatów  kulinarnych  dla dzieci oraz  konkursu kulinarnego  dla  dorosłych 

uczestników imprezy plenerowej Wioska LGD  zgodnie z poniższą specyfikacją: 

I. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci o tematyce związanej                                     

z  wykorzystaniem  produktów lokalnych  w przygotowaniu potraw. 

 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów kulinarnych             

dla 20 dzieci  kolejno w 2 grupach po 10 osób. Czas trwania warsztatów łącznie 90 

minut (2 x 45 minut – warsztaty z jedną grupą) zgodnie z programem zaakceptowanym 

przez Zamawiającego.  

2. Zorganizowanie stanowisk gastronomicznych do przygotowania potraw oraz 

zapewnienie produktów i sprzętu potrzebnego do gotowania/pieczenia podczas 

warsztatów. 

3. Zapewnienie degustacji przygotowanych potraw. 

4. Zapewnienie dyplomów uczestnictwa dla każdego uczestnika warsztatów. 

5. Termin i miejsce realizacji: 31 sierpnia 2014r., Radawiec k. Lublina, teren Aeroklubu 

Lubelskiego, godzina do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

II. Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smażenie na scenie” dla dorosłych 

uczestników imprezy plenerowej.  

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie i wyłonienie zwycięskiej potrawy (typu 

naleśniki, placki ziemniaczane) przygotowanej w całości w trakcie konkursu przez 

uczestników. 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla min. 20 osób zgodnie                                

z programem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Czas trwania konkursu 60 

minut. 

2. Opracowanie regulaminu konkursu. 

3. Zorganizowanie stanowisk gastronomicznych do przygotowania potraw              

oraz zapewnienie produktów i sprzętu (urządzenia, naczynia, itp.) na czas 

odbywania się warsztatów. 

4. Przeprowadzenie oceny przez jury wraz z wyłonieniem zwycięskiej potrawy. 

5. Zapewnienie osoby przeprowadzającej konkurs. 

6. Zapewnienie dyplomów uczestnictwa dla wszystkich biorących udział. 

7. Termin i miejsce realizacji: 31 sierpnia 2014r., Radawiec k. Lublina, teren 

Aeroklubu Lubelskiego, godzina do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

III. Obowiązki  Zamawiającego: 

1. Zapewnienie miejsca do realizacji warsztatów i konkursu. 

2. Rekrutacja uczestników warsztatów i konkursu.  

 

IV. Złożona Oferta powinna zawierać: 



                                                                                    

1. Nazwę Wykonawcy, adres, nr tel., podpis osoby upoważnionej                                      

do   reprezentowania Wykonawcy, nr tel. do osoby wyznaczonej do kontaktu ws. 

oferty. 

2. Specyfikację zamówienia jak w pkt. I i pkt. II 

3. Propozycję programu warsztatów i programu konkursu wraz z regulaminem.  

4. Cenę brutto  za wykonanie zamówienia wraz z materiałami (oddzielnie                    

dla warsztatów kulinarnych, oddzielnie dla konkursu kulinarnego). 

5. Referencje poświadczające realizację przez Wykonawcę co najmniej jednego 

zlecenia  polegającego na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych dla dzieci. 

6.  Referencje poświadczające realizację przez Wykonawcę co najmniej  jednego 

zlecenia polegającego na przeprowadzeniu  pokazów, warsztatów, konkursów 

kulinarnych dla dorosłych.  

 

V. Kryterium wyboru oferty : I. Cena – 50% , II. Propozycja programu warsztatów               

oraz konkursu kulinarnego– 50%  

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:  

Kryterium I.  : Najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty 

brutto x 100x50% (maksymalnie 50 punktów)  

Kryterium II. : Zamawiający oceni atrakcyjność zaproponowanego programu 

warsztatów i konkursu  przyznając od 0 do  50 punktów (maksymalnie 50 punktów). 

Wybrana oferta = najwyższa liczba punktów stanowiąca sumę: 

liczba  punktów  kryterium I.  + liczba punktów kryterium II. 

 

VI. Nie dopuszcza się złożenia oferty na realizację części  zamówienia. 

VII. Oferty, które nie będą zawierały informacji/dokumentów wymienionych w pkt. IV 

zapytania nie będą rozpatrywane.  

VIII. Oferty należy składać do dnia  6  sierpnia 2014r.  na adres Zamawiającego w jeden                 

z następujących sposobów:  

- dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,   

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin , w godz. 7.30-15.00  

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,                          

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin  

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:biuro@krainawokollublina.pl 

- przesłać faxem pod nr: 81 532 30 65  

IX.    Osoba do kontaktu ws. oferty : Małgorzata Olechowska, tel. 601 083 431,                                                       

e-mail: m.olechowska@krainawokollublina.pl 

 


