
 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 21.05.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie rekomendacji dla użytkowników w obszarze kwestii kadrowych 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  25.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe na Opracowanie rekomendacji dla użytkowników 

w obszarze kwestii kadrowych dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 10.04.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Analizowanie raportów i wniosków z organizowanych seminariów i wizyt oraz 

wyciągnięcie z nich najważniejszych wniosków będących wkładem 

merytorycznym do materiału zawierającego instrukcję i rekomendacje 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie określonym w umowie wolontariackiej. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest termin realizacji (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia 13.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe Analizowanie raportów i wniosków 

z organizowanych seminariów i wizyt oraz wyciągnięcie z nich najważniejszych wniosków 

będących wkładem merytorycznym do materiału zawierającego instrukcję i rekomendacje, 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składa niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę wolontariacką. 

6. Zamówienie zostanie zrealizowane bez wynagrodzenia. 

7. Termin realizacji zamówienia określono na…….. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 12.03.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie rekomendacji dla użytkowników w obszarze kwestii prawnych, 

technicznych i organizacyjnych 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  15.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe Opracowanie rekomendacji dla użytkowników 

w obszarze kwestii prawnych, technicznych i organizacyjnych dla projektu pt.: Program 

kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla 

sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą 

ofertę: 

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

9. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

10. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 28.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Techniki zarządzania 

architekturą i usługami IT w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  01.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Techniki zarządzania architekturą i usługami IT w ramach modułu IV 

"Wsparcie techniczne" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 28.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Techniki zarządzania 

architekturą i usługami IT w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  01.03.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Techniki zarządzania architekturą i usługami IT w ramach modułu IV "Wsparcie 

techniczne" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 28.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zrównoważona 

gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w ramach modułu III 

"Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  01.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zrównoważona gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 

ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia 

ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-

spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 28.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zrównoważona gospodarka 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w ramach modułu III "Zarządzanie 

kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  01.03.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zrównoważona gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w ramach 

modułu III "Zarządzanie kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 25.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Struktury i organizacja 

partnerstwa w łańcuchu dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Struktury i organizacja partnerstwa w łańcuchu dostaw w ramach modułu I 

"Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 25.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Struktury i organizacja 

partnerstwa w łańcuchu dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Struktury i organizacja partnerstwa w łańcuchu dostaw w ramach modułu I 

"Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Normy, standardy 

i uwarunkowania prawne w zarządzaniu jakością w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Normy, standardy i uwarunkowania prawne w zarządzaniu jakością 

w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia 

ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-

spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

9. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Normy, standardy 

i uwarunkowania prawne w zarządzaniu jakością w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Normy, standardy i uwarunkowania prawne w zarządzaniu jakością w ramach 

modułu II "Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

9. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Dynamika systemów 

gospodarczych w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Dynamika systemów gospodarczych w ramach modułu III "Zarządzanie 

kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Dynamika systemów 

gospodarczych w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Dynamika systemów gospodarczych w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Big data w łańcuchach 

dostaw w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Big data w łańcuchach dostaw w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Big data w łańcuchach 

dostaw w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia 27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Big data w łańcuchach dostaw w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Techniki zarządzania 

produkcją i bezpieczeństwem produktu w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Techniki zarządzania produkcją i bezpieczeństwem produktu w ramach 

modułu II "Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Techniki zarządzania 

produkcją i bezpieczeństwem produktu w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 
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dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Techniki zarządzania produkcją i bezpieczeństwem produktu w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zintegrowane 

zarządzanie ryzykiem w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w ramach modułu III "Zarządzanie 

kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 24.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zintegrowane zarządzanie 

ryzykiem w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 23.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Organizacja i audyt 

procesów zakupowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  26.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Organizacja i audyt procesów zakupowych w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 23.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Organizacja i audyt 

procesów zakupowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Organizacja i audyt procesów zakupowych w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 23.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Organizacja i audyt procesów 

zakupowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  26.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Organizacja procesów zakupowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 23.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Planowanie popytu 

i podaży w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia 26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Planowanie popytu i podaży w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 23.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Planowanie popytu i podaży  

w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  26.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Planowanie popytu i podaży w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zarządzanie zapasami 

w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 
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Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy 

żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zarządzanie zapasami 

w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy 

żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zarządzanie 

transportem w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zarządzanie transportem w łańcuchach dostaw w ramach modułu I 

"Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zarządzanie transportem 

w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zarządzanie transportem w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy 

żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Organizacja procesów 

magazynowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Organizacja procesów magazynowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Organizacja procesów 

magazynowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Organizacja procesów magazynowych w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zarządzanie 

transportem, dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw w ramach 

modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zarządzanie transportem, dystrybucją i przepływem produktów w sieciach 

dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia 

ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-

spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 11.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zarządzanie transportem, 

dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw w ramach modułu I 

"Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zarządzanie transportem, dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw 

w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia 

ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-

spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Technologie 

Informacyjne w łańcuchu dostaw w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  13.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Technologie Informacyjne w łańcuchu dostaw w ramach modułu IV 

"Wsparcie techniczne" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Controlling strategiczny 

i operacyjny w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  12.02.2018 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Controlling strategiczny i operacyjny w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zarządzanie 

bezpieczeństwem produktów w sytuacji kryzysowej w ramach modułu III 

"Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zarządzanie bezpieczeństwem produktów w sytuacji kryzysowej w ramach 

modułu III "Zarządzanie kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zarządzanie 

bezpieczeństwem produktów w sytuacji kryzysowej w ramach modułu III 

"Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zarządzanie bezpieczeństwem produktów w sytuacji kryzysowej w ramach modułu 

III "Zarządzanie kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zarządzanie zakupami 

w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zarządzanie zakupami w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy 

żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zarządzanie zakupami 

w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zarządzanie zakupami w łańcuchach dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy 

żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Controlling strategiczny 

i operacyjny w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Controlling strategiczny i operacyjny w ramach modułu IV "Wsparcie 

techniczne" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Controlling strategiczny 

i operacyjny w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Controlling strategiczny i operacyjny w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 5.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Zarządzanie ryzykiem 

i sytuacją kryzysową w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Zarządzanie ryzykiem i sytuacją kryzysową w ramach modułu III 

"Zarządzanie kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 5.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Zarządzanie ryzykiem i 

sytuacją kryzysową w ramach modułu III "Zarządzanie kryzysowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Zarządzanie ryzykiem i sytuacją kryzysową w ramach modułu III "Zarządzanie 

kryzysowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z 

koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 5.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Audyt i statystyczna 

kontrola jakości procesu w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Audyt i statystyczna kontrola jakości procesu w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 5.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Audyt i statystyczna kontrola 

jakości procesu w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie Ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Audyt i statystyczna kontrola jakości procesu w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

9. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 01.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Audyt i zarządzanie 

obsługą klienta w łańcuchu dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  04.02.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Audyt i zarządzanie obsługą klienta w łańcuchu dostaw w ramach modułu I 

"Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

9. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 01.02.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Audyt i zarządzanie obsługą 

klienta w łańcuchu dostaw w ramach modułu I "Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  04.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Audyt i zarządzanie obsługą klienta w łańcuchu dostaw w ramach modułu I 

"Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 29.01.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Organizacja i audyt 

procesów przepływu dóbr i usług w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  31.01.2018 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Planowanie popytu i podaży w ramach modułu IV "Wsparcie techniczne" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 29.01.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Organizacja i audyt procesów 

przepływu dóbr i usług w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Organizacja i audyt procesów przepływu dóbr i usług w ramach modułu II 

"Bezpieczeństwo żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 8.01.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Metody ilościowe 

w podejmowaniu decyzji w ramach modułu IV „Wsparcie techniczne”  

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.01.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Metody ilościowe w podejmowaniu decyzji w ramach modułu IV „Wsparcie 

techniczne” dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 8.01.2018   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Metody ilościowe 

w podejmowaniu decyzji w ramach modułu IV „Wsparcie techniczne”  

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  11.01.2018 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Metody ilościowe w podejmowaniu decyzji w ramach modułu IV „Wsparcie 

techniczne” dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 27.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Systemy zarządzania 

jakością w ramach modułu II „Bezpieczeństwo żywności” 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  30.11.2017 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe Opracowanie szczegółowego programu zajęć 

dla kursu Systemy zarządzania jakością w ramach modułu II „Bezpieczeństwo żywności” 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

6. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(Imię i nazwisko) 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 27.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Systemy zarządzania 

jakością w ramach modułu II „Bezpieczeństwo żywności” 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  30.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe Opracowanie materiałów dydaktycznych dla 

kursu Systemy zarządzania jakością w ramach modułu II „Bezpieczeństwo żywności” 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 27.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Redakcja opracowania dot. analizy wyzwań i barier dla kształcenia kadr 

w sektorze rolno-spoż. oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych 

i społecznych dla wdrożenia rozwiązania wypracowywanego w projekcie   

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie określonym w umowie wolontariackiej. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest termin realizacji (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  01.12.2017 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe Redakcja opracowania dot. analizy wyzwań 

i barier dla kształcenia kadr w sektorze rolno-spoż. oraz uwarunkowań prawnych, 

ekonomicznych i społecznych dla wdrożenia rozwiązania wypracowywanego w projekcie, 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się zawrzeć umowę wolontariacką. 

6. Zamówienie zostanie zrealizowane bez wynagrodzenia. 

7. Termin realizacji zamówienia określono na…….. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 07.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Projektowanie, 

modelowanie i reinżynieria systemów w ramach modułu I „Łańcuchy 

żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe Opracowanie szczegółowego programu zajęć 

dla kursu Projektowanie, modelowanie i reinżynieria systemów w ramach modułu I 

„Łańcuchy żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego 

zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 07.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Projektowanie, modelowanie i 

reinżynieria systemów w ramach modułu I „Łańcuchy żywnościowe" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe Opracowanie materiałów dydaktycznych dla 

kursu Projektowanie, modelowanie i reinżynieria systemów w ramach modułu I „Łańcuchy 

żywnościowe" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych 

ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

11. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

12. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 7.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie szczegółowego programu zajęć dla kursu Procesowe zarządzanie 

jakością w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie szczegółowego programu 

zajęć dla kursu Procesowe zarządzanie jakością w ramach modułu II "Bezpieczeństwo 

żywności" dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

13. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

14. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

15. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 7.11.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu Procesowe zarządzanie 

jakością w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla kursu Procesowe zarządzanie jakością w ramach modułu II "Bezpieczeństwo żywności" 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.07.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

ETAP I - przygotowanie do pogłębionej analizy uwarunkowań prawnych, 

ekonomicznych i społecznych dla wdrożenia rozwiązania wypracowywanego w 

projekcie, tj. wyszukiwanie dostępnych raportów, analiz i przepisów prawnych   

ETAP II - przeprowadzenie pogłębionej analizy uwarunkowań prawnych, 

ekonomicznych i społecznych dla wdrożenia rozwiązania wypracowywanego w 

projekcie   

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie określonym w umowie wolontariackiej. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest termin realizacji (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  12.07.2017 

 

 

 

 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe ETAP I - przygotowanie do pogłębionej analizy 

uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych dla wdrożenia rozwiązania wypracowywanego 

w projekcie, tj. wyszukiwanie dostępnych raportów, analiz i przepisów prawnych  ETAP II - 

przeprowadzenie pogłębionej analizy uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych dla 

wdrożenia rozwiązania wypracowywanego w projekcie, dla projektu pt.: Program kształcenia 

ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-

spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

9. Zobowiązuję się zawrzeć umowę wolontariacką. 

10. Zamówienie zostanie zrealizowane bez wynagrodzenia. 

11. Termin realizacji zamówienia określono na…….. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 6.07.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

ETAP I - przygotowanie do pogłębionej analizy wyzwań i barier dla kształcenia 

kadr w sektorze rolno-spoż., tj. wyszukiwanie dostępnych opracowań, analiz i 

raportów oraz telefoniczne zebranie opinii przedstawicieli branży rolno-

spożywczej  

ETAP II - przeprowadzenie pogłębionej analizy wyzwań i barier dla kształcenia 

kadr w sektorze rolno-spoż.  

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie określonym w umowie wolontariackiej. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest termin realizacji (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  12.07.2017 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe na  ETAP I - przygotowanie do pogłębionej analizy 

wyzwań i barier dla kształcenia kadr w sektorze rolno-spoż., tj. wyszukiwanie dostępnych opracowań, 

analiz i raportów oraz telefoniczne zebranie opinii przedstawicieli branży rolno-spożywczej ETAP II - 

przeprowadzenie pogłębionej analizy wyzwań i barier dla kształcenia kadr w sektorze rolno-spoż,. 

dla projektu pt.: Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek 

doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją 

Life Long Learning składam niniejszą ofertę: 

12. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

13. Zobowiązuję się zawrzeć umowę wolontariacką. 

14. Zamówienie zostanie zrealizowane bez wynagrodzenia. 

15. Termin realizacji zamówienia określono na…….. 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 22.05.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie programów oraz form kształcenia w ramach modułu III 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  25.05.2017 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie programów oraz form 

kształcenia w ramach modułu III ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE dla projektu pt.: Program 

kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla 

sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą 

ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 
 



 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 22.05.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie programów oraz form kształcenia w ramach modułu IV 

WSPARCIE TECHNICZNE  

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  25.05.2017 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie programów oraz form 

kształcenia w ramach modułu IV WSPARCIE TECHNICZNE dla projektu pt.: Program 

kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla 

sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą 

ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 22.05.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie programów oraz form kształcenia w ramach modułu I ŁAŃCUCHY 

ŻYWNOŚCIOWE 

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  25.05.2017 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie programów oraz form 

kształcenia w ramach modułu I ŁAŃUCHCY ŻYWNOŚCIOWE dla projektu pt.: Program 

kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla 

sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą 

ofertę: 

16. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

17. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

18. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT  

 

Warszawa, dnia 22.05.2017   

Zamawiający: 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

02-765 Warszawa, al. Wilanowska 97E 

Tytuł Projektu: 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia 

zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life 

Long Learning 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  

Opracowanie programów oraz form kształcenia w ramach modułu II 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI   

 

Termin realizacji zamówienia.  

Wybrany wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło. 

Kryterium oceny: 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamawiający udzieli 

zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

całości zamówienia. 

Miejsce składania 

ofert: 

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

do niniejszego ogłoszenia, należy składać drogą mailową na adres 

oferty.LifeLongLearning@gmail.com lub osobiście pod adresem 

Zamawiającego. 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferty należy przygotowywać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin złożenia 

ofert: 
Oferty należy składać do dnia  25.05.2017 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

Formularz ofertowy (wzór) 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

al. Wilanowska 97E 

02-765 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Państwa Zapytanie ofertowe na  Opracowanie programów oraz form 

kształcenia w ramach modułu II BEZPIECZEŃSTWO ŻWYNOŚCI dla projektu pt.: Program 

kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla 

sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning składam niniejszą 

ofertę: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ogłoszenia i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się zawrzeć umowę o dzieło. 

3. Wyceniam zamówienie na ………………….. 

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu. 

 

 

…………………….., dn. ……………………..                           …….……………………………… 

(Imię i nazwisko) 
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Ogłoszenie o Rekrutacji Uczestników Projektu 
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realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2018-09-30 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 września 2017r (etap I) oraz 

w okresie od 1. marca 2018 do 31 maja 2018r (etap II). 

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać z KIG PSiO: Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji Uczestników zawarto w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu. 
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Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu 
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Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
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realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań (zwaną dalej 

„KIG PSiO”) 

Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2018-09-30 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Program kształcenia ustawicznego 

i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie 

z koncepcją Life Long Learning realizowanego przez KIG PSiO finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020. 

2.  Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie w polskiej instytucji (KIG-PSiO) do 2018r. 

nowoczesnych programów kształcenia w ramach sieci współpracy z partnerem zagranicznym, które 

przyczynią się do wzmocnienia kompetencji osób działających w sektorze rolno-spożywczym, 

z wykorzystaniem wymiany doświadczeń i informacji między partnerami w sieci. 

3.  W ramach Projektu realizowana będzie następująca formy wsparcia: seminarium służące wymianie 

doświadczeń w zakresie wdrażania produktu na rynku niemieckim i polskim. 

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestniczkami Projektu mogą zostać osoby zatrudnione (kobiety lub mężczyźni) będący doradcami 

oraz ekspertami na stałe współpracujący z KIG-PSiO. 

 

 

 

§3 

PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 września 2017r (etap I) 

oraz w okresie od 1. marca 2018 do 31 maja 2018r (etap II).   

2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą:  
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a. Prezes KIG PSiO – przewodniczący Komisji, 

b. Członek Zarządu KIG PSiO – członek Komisji, 

c. Pełnomocnik Prezesa – członek Komisji; 

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a. Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 

b. Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów Uczestników Projektu, którzy 

spełniają założone kryteria udziału w Projekcie, 

c. Sporządzenie listy Uczestników Projektu. 

4. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 15 Uczestników Projektu (łącznie w dwóch 

etapach). 

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a. Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać z KIG PSiO,  wypełnić czytelnie, podpisać oraz 

dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu 

rekrutacyjnego do KIG PSiO. Dopuszcza się również złożenie dokumentów w formie 

elektronicznej. Złożone przez Kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi, 

b. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 

w Projekcie. 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego 

w przypadku wyczerpania miejsc. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez KIG PSiO. 
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6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do KIG PSiO. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku. 

 

 
 

 
 


