
 
 

 

 

                                           Kozienice, 11.02.2022 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Warsztaty z carvingu 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na przeprowadzenie stacjonarnych warsztatów z carvingu w ramach projektu współpracy „Dziedzictwo 
Kulinarne Naszą Atrakcją” - akronim DKNA współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 
19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
 
I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” 
ul. Kopernika 8/17 
26-900 Kozienice 
NIP 812-188-41-95 
REGON 141671682 
tel: 793864252, (48) 3661899 
www.lgdkozienice.pl 
email: biuro@lgdkozienice.pl 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 warsztatów z carvingu dla Kół Gospodyń Wiejskich i 

stowarzyszeń "gotujących" – z terenu powiatu kozienickiego, zgodnie z ustalonym programem i 

harmonogramem. Warsztaty przeznaczone są łącznie dla 80 osób (1 warsztat x 10 osób). Łączny czas 

trwania warsztatów: 32 godziny (8 warsztatów x 4 godziny).  

Cele warsztatów:  
- Aktywizacja i integracja Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń "gotujących" – z terenu powiatu 
kozienickiego. 
- Wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów. 
- Zapoznanie się ze sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach. 
-Nabycie praktycznych umiejętności w dziedzinie carvingu. 
- Wzbogacenie warsztatu kulinarnego uczestników.  
- Rozbudzanie kreatywności i poczucia estetyki.  
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III. Wymagania wobec wykonawcy: 
- Kwalifikacje w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Na potwierdzenie powyższych 
warunków Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji 
(np. oświadczenie, kopie certyfikatów, dyplomów) 
- Wykonawca zapewnia każdorazowo artykuły spożywcze i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia 
warsztatów. 
- Wykonawca ponosi koszty dojazdu na miejsce szkolenia. 
- Rzetelna i terminowa realizacja usługi, w tym dokumentacja zdjęciowa i listy uczestników. 

 
IV. Ogólne warunki udziału w postępowaniu: 
Zamawiający zapewnia na każde szkolenie uczestników oraz salę szkoleniową. 
 
V. Kryteria oceny ofert: 
- cena - 50% 
- kwalifikacje - 50% 
 
VI. Termin składania ofert:  
od 11 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. do godz. 14.00 
 
VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od 1 marca 2022r. do 16 maja 2022r. 
 - Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony pomiędzy stronami. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość organizacji warsztatów w sobotę lub niedzielę. 
- Warsztaty będą realizowane na terenie 7 gmin powiatu kozienickiego: Garbatka - Letnisko, Głowaczów, 
Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, Kozienice. 
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji operacji o miesiąc. 
 
VIII. Sposób składania ofert:  
 
- Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim. 
- Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto. 
- Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  
- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
- Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi wykonawca.  
- Oferta należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”,        
ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@lgdkozienice.pl 
Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.   
 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” do 

złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura 

Stowarzyszenia, telefon: (48)3661899, 793 864 252, e-mail: biuro@lgdkozienice.pl 
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