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Zapytanie ofertowe – zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem 
 dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie  

w ramach projektu „Samodzielne życie –  
program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” 

  
Zamawiający: 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny (MOW) 
ul. Siostry Faustyny 3 
30-608 Kraków 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z gastronomii na poziomie zaawansowanym w ramach 
kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu 
Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych w II semestrze 
roku szkolnego 2012/2013. Zakres materiału jest dopełnieniem wiadomości i umiejętności zdobywanych przez 
wychowanki w ramach zajęć w szkole zawodowej o profilu kucharz/kucharz małej gastronomii. 
 
Dane dotyczące kursu: 
 
- przewidywany łączny wymiar godzin (45 min) –łącznie ok. 20-40 godz. dydaktycznych w okresie między 7 
lutego 2013 r. a 29 czerwca 2013 r. (planowane jest średnio 1 spotkanie w miesiącu liczące od 4 do 8 godzin 
dydaktycznych) 
- przewidujemy możliwość udzielenia zamówień częściowych – planowane jest zaangażowanie 2-3 wykonawców. 
- liczba uczestniczek – grupa ok. 10-14 os. 
- miejsce realizacji – budynek MOW im. Św. Siostry Faustyny, ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków oraz lokale 
wskazane przez prowadzących 
- zakres materiału –  
* moduł 1 – kuchnia staropolska (potrawy z ryb, dziczyzny i inne) – zajęcia praktyczne 
* moduł 2 – podstawy obsługi konsumenta, organizacja imprez – catering, funkcjonowanie lokali 
gastronomicznych – zajęcia teoretyczne i/lub ćwiczenia praktyczne 
* moduł 3 – dekorowanie półmisków, carving – zajęcia praktyczne 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
 
II. Warunki udziału:  
 
1. Potencjalni wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
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2. Koniecznymi warunkami nawiązania współpracy, na zasadzie spełnia/nie spełnia, będą dla wszystkich 
modułów: 
a) posiadanie odpowiednich kwalifikacji/podstaw teoretycznych (wykształcenie lub kursy) w zakresie 
obejmującym wiadomości modułu, w ramach którego Wykonawca zamierza prowadzić zajęcia, 
b) doświadczenie i sukcesy zawodowe wykonawcy w pracy w gastronomii, na stanowiskach, gdzie wskazana w 
ramach zakresu materiału praktyka jest konieczna. 
 
3. Wymagamy akceptacji następujących warunków współpracy: 
a) podpisanie umowy cywilno-prawnej regulującej prawa i obowiązki stron, 
b) uzgodnienie terminów zajęć z Zamawiającym, 
c) prowadzenie dokumentacji dot. zajęć (dziennik zajęć, lista obecności, karta czasu pracy, ewidencja godzin pracy 
w projektach realizowanych w ramach NSRO /jeśli dotyczy/) zgodnie z wzorami przedstawionymi przez MOW. 
 
4. Ocenie podlegać będzie doświadczenie potencjalnego nauczyciela w prowadzeniu adekwatnego typu zajęć dla 
młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub placówce o 
podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat. 
 
5. Ze względu na sposób finansowania zajęć, nie będą mogły ich prowadzić osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL, chyba że nie będzie zachodzić konflikt interesów 
lub podwójne finansowanie (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z 
dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz Zasad Finansowania POKL z dnia 24 grudnia 2012 r.) – dotyczy osób fizycznych, w 
tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w projekcie wykonywać będą zlecenie 
osobiście i stanowić będą personel projektu. 

 
III. Zamawiaj ący, w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. II wymaga przedłożenia odpowiedzi 
na Zapytanie ofertowe zawierającej co najmniej: 
 
1. Dane Wykonawcy, informację, w ramach którego modułu Wykonawca chciałby prowadzić zajęcia. 
2. Opis kwalifikacji, doświadczenia i sukcesów zawodowych w pracy w gastronomii potencjalnego prowadzącego. 
3. Opis doświadczenia w prowadzeniu adekwatnego typu zajęć dla młodzieży niedostosowanej społecznie 
przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub placówce o podobnym charakterze w okresie 
ostatnich 3 lat. 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z całością niniejszego Zapytania ofertowego, w tym z opisem przedmiotu 
zamówienia i akceptacji warunków w nim określonych. 
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego. 
5. Oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL – jeśli dotyczy. 
6. Proponowaną cenę brutto brutto (obejmującą wszystkie składniki i pochodne wynagrodzenia) za godzinę 
dydaktyczną (45 min) zajęć.  
 
IV. Ocena ofert 
 
1. Spełnianie warunków wymienionych w pkt. II. 1, II. 2, II. 3, II. 5 oraz akceptacja warunków określonych w 
Zapytaniu ofertowym są obligatoryjne. Ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
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2. Wszystkie nieodrzucone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 
punktowe (dla każdego modułu oddzielnie): 
 
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 
Doświadczenie 50 
Cena brutto 50 
 
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które zdobędą największe łączne liczby punktów w ramach obu 
kryteriów. 
 
Szczegółowa punktacja dot. kryterium doświadczenia: 
Poprzez doświadczenie rozumiemy liczbę godzin zajęć adekwatnego typu dla młodzieży niedostosowanej 
społecznie przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub placówce o podobnym charakterze w 
okresie ostatnich 3 lat.  
 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, w której podana liczba godzin jest najwyższa. 
Pozostałe ważne, nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów 
wynikające z działania: 
 

Pof = Dof/Dmax*50 
 
gdzie:  
Pof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Dof – liczba godzin zajęć w badanej ofercie, 
Dmax – maksymalna liczba godzin zajęć spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert. 

 
Szczegółowa punktacja dot. kryterium ceny brutto brutto: 
Cena brutto brutto (zawierająca pochodne od wynagrodzeń, w szczególności takie jak składki ZUS, podatki /w tym 
VAT, jeśli dotyczy/) za godzinę dydaktyczną (45 min) zajęć powinna być wyrażona w PLN. 
 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, której cena jest najniższa. Pozostałe ważne, 
nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów wynikające z działania: 
 

PCof = Cmin/Cof * 50 
 
gdzie:  
PCof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert, 
Cof – cena ocenianej oferty. 

 
Na etapie składania oferty wystarczające są oświadczenia dot. zarówno posiadanych kwalifikacji, jak też 
doświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do żądania dokumentacji potwierdzającej 
przedstawione dane, jak również doprecyzowanie kwestii doświadczenia na etapie podpisywania umowy. 
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Uwagi końcowe: 
 
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres 
lukputyra@wp.pl. 
3. Oferty można składać do dnia 6 lutego 2012 r. do godz. 10.00 listem poleconym lub osobiście w sekretariacie 
Zamawiającego, z dopiskiem „oferta – Gotuj i praktykuj z Mistrzem”. W każdym z ww. przypadków decydującą 
jest data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
4. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w określonym w 
Zapytaniu ofertowym terminie.  
 
Dane do kontaktu: 
Łukasz Putyra 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie 
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków 
tel./faks 12-266 30 29  
e-mail: lukputyra@wp.pl 

 
Kraków, dnia 21.01.2013 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 
 

…………………………… dnia …………………………….. 
 
 
 

 
…………………………………………………. 
Dane Wykonawcy 
 
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć z gastronomii  
w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach 

projektu „Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a)  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
oświadczam, że nie jestem  powiązana(y) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 
lub kapitałowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
…………………………………………………….. 
podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 


