
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rybnik, 14.02.2020 r. 

Zaproszenie do składania ofert cenowych 

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy PCK 
w Rybniku zaprasza do składania oferty cenowej na:  

„Przeprowadzenie programu edukacyjnego o zasadach zdrowego żywienia                                   
i przeciwdziałaniu marnowania żywności " 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy PCK   
w Rybniku, ul. Chrobrego 16, 44 - 200 Rybnik 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

Drogą elektroniczną: pckrybnik@o2.pl   telefonicznie  32 4222563, 667822323 lub osobiście. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie programu edukacyjnego o zasadach 
zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnowania żywności. 

Łączna ilość warsztatów do przeprowadzenia – 7  /1 warsztat – 2  godziny lekcyjne/ 

Łączna liczba osób do przeszkolenia – 210  / 30 na 1 warsztacie/ 

Warsztaty będą prowadzone w ramach środków towarzyszących mających na celu 
wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego dla osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.  

4. Przewidywane terminy realizacji zamówienia: 

     11  marca 2020 r., 12  marca 2020 r., 13  marca 2020 r.  w godzinach od 9.00-14.30 



 

 

5. Miejsce przeprowadzenia programu edukacyjnego: 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik                     
- Świetlica Polskiego Związku Niewidomych. 

6. Warunki uczestnictwa oferty 

Posiadanie urządzeń multimedialnych do przeprowadzenia programu edukacyjnego. 

7. Warunki płatności 

Wykonawca po zakończeniu warsztatów wystawi fakturę 

Faktura płatna przelewem w terminie 14 dni 

8. Inne istotne warunki zamówienia: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- Cena  ofertowa – 100%  

9. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert: 

9.1. Ofertę należy złożyć w formie: 

a) pisemnej (osobiście, listownie na adres Oddziału Rejonowego PCK w Rybniku – 

decyduje data wpływu. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta, a także adnotację:  

„Przeprowadzenie programu edukacyjnego o zasadach zdrowego żywienia                                   

i przeciwdziałaniu marnowania żywności "  

b) w wersji elektronicznej na e-mail: pckrybnik@o2.pl, z późniejszym dostarczeniem 

oryginału. 

9.2. Ofertę na załączonym druku (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do 7 dni od ukazania 

się ogłoszenia na stronach internetowych:  

       https://www.opsrybnik.pl/ 

       http://pckrybnik.pl/  

9.3. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcy bez 

otwierania. 

10. Do oferty należy dołączyć: 
- wypełniony formularz ofertowy wykonawcy zawierający proponowane wynagrodzenie za 

wykonanie zadania (zał. nr 1).                                                                                                                             

- konspekt programu edukacyjnego o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnowania 

żywności. 

- opis posiadanych kwalifikacji. 

https://www.opsrybnik.pl/
http://pckrybnik.pl/

