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DRUK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
NA 

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOL ENIA 
Z PROCESU PRZYGOTOWYWANIA PRODUKCJI I SPRZEDA ŻY PRODUKTÓW 

LOKALNYCH DLA 
LOKALNEJ GRUPA DZIAŁANIA „DOLIN Ą WIEPRZA I LE ŚNYM SZLAKIEM” 

PRZYGOTOWYWANEGO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY 
 
Parametry zamówienia: 
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z procesu przygotowywania produkcji i 
sprzedaży produktów lokalnych dla 30 osób. Szkolenie powinno spełniać następujące parametry: 
 
1. Wykonawca przygotuje program szkolenia (8 godzin zajęć) obejmujący: 
a) Przedstawienie aktualnych unormowań prawnych związanych z produkcją, sprzedażą 
produktów lokalnych ( np. rejestracja działalności), 
b) Przedstawienie przykładów dobrych praktyk w różnych obszarach produkcji produktów 
lokalnych (w kategoriach: sztuka/rękodzieło, produkt spożywczy, produkt turystyczny, twórca/zespół), 
c) Program winien zawierać również elementy warsztatu (połączonego z dyskusją) podczas 
którego uczestnicy będą mogli popracować nad zagadnieniami istotnymi z ich punktu widzenia dla 
przygotowania i sprzedaży produktów lokalnych. 
2. Zapewnienie serwisu kawowego. 
3. Wykonawca zapewni miejsce spełniające wymagania (wyposażone w sprzęt multimedialny) do 
prowadzenia szkolenia w odległości nie większej jak 10 km od siedziby Lokalnej Grupy Działania. 
4. Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 
 
 
WYKONAWCA: 
 

1. Nazwa wykonawcy: 

2. Adres wykonawcy: 

3. Numer telefonu: 

4. Adres e-mail: 

5. NIP: 

Oferuje wykonanie: 
 
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z procesu przygotowywania produkcji i 
sprzedaży produktów lokalnych dla 30 osób. Szkolenie powinno spełniać następujące parametry: 
 
1. Wykonawca przygotuje program szkolenia (8 godzin zajęć) obejmujący: 
a) Przedstawienie aktualnych unormowań prawnych związanych z produkcją, sprzedażą produktów 
lokalnych ( np. rejestracja działalności), 
b) Przedstawienie przykładów dobrych praktyk w różnych obszarach produkcji produktów lokalnych 
(w kategoriach: sztuka/rękodzieło, produkt spożywczy, produkt turystyczny, twórca/zespół), 
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c) Program winien zawierać również elementy warsztatu (połączonego z dyskusją) podczas którego 
uczestnicy będą mogli popracować nad zagadnieniami istotnymi z ich punktu widzenia dla przygotowania i 
sprzedaży produktów lokalnych. 
2. Zapewnienie serwisu kawowego. 
3. Wykonawca zapewni miejsce spełniające wymagania (wyposażone w sprzęt multimedialny) do 
prowadzenia szkolenia w odległości nie większej jak 10 km od siedziby Lokalnej Grupy Działania. 
4. Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia. 
 
 
za kwotę brutto…………………………….(słownie:…………………………………………….…...) 

w tym VAT:………………………………..(słownie:…………………………………………………) 
 
 
 
 
………………………..                                                                 ………………………………….. 
            data                                                                                         podpis i pieczęć wykonawcy   
       


