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Rozeznanie rynku nr 1/PS/2022   

DOTYCZY:  Kompleksowej organizacji 2 -jednodniowych warsztatów edukacyjno-

wdrożeniowych programu  „Z pomorskiej zagrody na pomorski stół” – rodzime rasy  

szansą wsi i atutem gastronomii” 

 

  

Zamawiający:   

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP   

Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14   

NIP: 525-15-57-116   

   

Data publikacji: 05.08.2022 

   

Termin składania oferty: 12.08.2021 do godz. 12.00   

   

W związku z realizacją operacji „Z pomorskiej zagrody na pomorski stół” – rodzime rasy  

szansą wsi i atutem gastronomii” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej 

usługi: 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego   

Kompleksowa organizacja 2 – jednodniowych warsztatów edukacyjno-wdrożeniowych. Usługa 

obejmie zapewnienie: sal (wykładowej i konsumpcyjnej)  wraz z wyposażeniem (38 przerw 

kawowych, 38 obiadów i kolacji), materiałów szkoleniowych (surowce do przeprowadzania 

warsztatów, zeszyty kulinarne 38 szt, ankiety ewaluacyjne 30 szt), zapewnienie moderatora. 

Celem warsztatów jest:  

1. Prezentacja walorów jakościowych ras rodzimych i systemu jakości Rasa Rodzima 
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2. Zainicjowanie krótkiego łańcucha dostaw: hodowca – gastronom – konsument w oparciu o 

potencjał rodzimych ras.  

3. Zainicjowanie wdrożenia przez podmioty uczestniczące ofert z uwzględnieniem własnego 

profilu gastronomicznego  

Warsztaty -  założenia i przebieg 

Warsztaty będą przebiegać wg tego samego modelu w odniesieniu do każdego rodzaju mięsa 

ustalonych ras. Założenia istotne z punktu widzenia aspektów edukacyjnego i wdrożeniowego 

są następujące: 

 efektywne wykorzystanie każdej z tuszek (ich elementów) w potrawach i wyrobach 
możliwych do wdrożenia w ofercie gastronomicznej współczesnej gastronomii.  

 uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej, jako aspektu spójnego z przedmiotem 
warsztatów, jakim są rodzime rasy; 

 prezentacja walorów - przewag mięsa rodzimych ras w przystępnej treści i formie, 
możliwej do wykorzystania marketingowo przez restauratorów; 

 kreatywność w adaptacji i aranżacji produktów adekwatne do profilu restauracji i 
trendów kuchni współczesnej oraz sprzedaży wynosowej; 

 

Zajęcia od godz. 9.00 – 17.45  zakończone prezentacją Stołów Smaków Rodzimych z 

wieprzowiny i jagnięciny  

Przewidziano 3 przerwy kawowe,  obiad i kolację  

        

Termin realizacji   

1.09.2022  – 30.09. 2022 r. 

   

   

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu:   

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Wykonawca 

musi posiadać doświadczenie w realizacji usług polegających na organizacji warsztatów o 

tematyce kulinarnej/spożywczej, w zakresie równym co najmniej 3 usługom na kwotę 

powyżej 20 tys. zł brutto, w tym przynajmniej 1 organizowanego w ramach Planu Działania 

KSOW. 

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  
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- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   

   

  

2. Sposób przygotowania oferty    Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza 

który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku 

polskim, w formie pisemnej na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

Dodatkowo do oferty musi być dołączona , lista zakładów/miejsc, w których planowane 

jest przeprowadzenia warsztatów oraz referencje/portfolio potwierdzające doświadczenie 

Wykonawcy, jak również wykaz zasobu technicznego i osobowego umożliwiające 

wykonanie powyższego zlecenia. Niekompletne oferty zostaną odrzucone. Ofertę należy 

opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisem przez osobę upoważnioną (zgodnie z KRS).   

Ofertę złożyć można mailowo na adres biuro.srwrp@gmail.com lub osobiście w biurze 

projektu, Warszawa, ul. Miodowa 14 w terminie do dnia 12.08.2022 r. Godz. 12.00. W 

przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis 

„Zapytanie o cenę – Warsztaty „Z pomorskiej zagrody na pomorski stół” – rodzime rasy  

szansą wsi i atutem gastronomii". W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 

507 130 369 w dni robocze w godzinach od 9.00 -15.00.   

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania 

rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień 

Publicznych.  
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Załącznik Nr 1  

L.P   Forma realizacji 

operacji   

Jednostka 

miary   

Ilość   Cena  

 jednostkow

a  

netto (zł)   

Kwota   

netto (zł)   

Kwota   

brutto (zł)   

1   Kompleksowe 

przeprowadzenie 

warsztatów 

Warsztat 2           

 SUMA:   

  

Zakłady/ Miejsca  w których proponowane jest przeprowadzenie warsztatów: 

…………….   

……………   

……………   
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