
 

 
 

Reguły, dnia 01.02.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY 

Bank Żywności SOS w Warszawie 

ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów I 

tel. +48-22-7538500 fax +48-22-7230271 
www: https://bzsos.pl/ 

PRZEDMIOT  
ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie  trenerów do Działań 
Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2021. Trenerzy przygotują i 

poprowadzą warsztaty edukacyjne stacjonarnie lub online lub 
konsultacje telefoniczne w wybranych OPL. W każdej OPL 

planowane jest przeprowadzenie min. jednego warsztatu. 
Działania odbędą się na terenie Warszawy oraz powiatów: ostrołęckiego, 
grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, 
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, 
wołomińskiego, wyszkowskiego, żyrardowskiego. 
 

 
Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski, 
oprócz pomocy żywnościowej, uczestnictwa w działaniach w ramach 
środków towarzyszących mających na celu włączenie społeczne. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, 

które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 

(posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby 

osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej 
(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej 
wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w 

tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 

1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 
PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla 

osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.  
Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a  
 

Działania towarzyszące realizowane są w formie warsztatów. Za jedno 
działanie towarzyszące przyjmuje się jedną usługę o charakterze 
doradczo-szkoleniowym w formie stacjonarnej lub zdalnej [szkolenia on-
line bądź konsultacji telefonicznej], indywidulaną lub grupową, 
prowadzoną w określonym miejscu i czasie.  

Działania towarzyszące obejmują: 

• warsztaty kulinarne  

dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, 
kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a


 

 
 

potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, jakie przekazywane są w 
ramach programu POPŻ oraz produktów sezonowych;  
 

• warsztaty dietetyczne  

i dotyczące zdrowego żywienia poszerzone o indywidualne konsultacje 
dietetyczne (w miarę możliwości organizacyjnych warsztatu oraz potrzeb 
odbiorców);  
 

•warsztaty edukacji ekonomicznej,  

których celem jest nabycie i wzrost umiejętności świadomego 
zarządzania nawet niewielkim budżetem domowym, sensownego 
korzystania z dostępnych usług finansowych, podejmowanie 
racjonalnych decyzji o zakupach i wydatkach, wychodzenie z zadłużenia, 
prawa konsumenckie; 
 
  
Po warsztacie, trener prześle koordynatorowi raport i niezbędne 
dokumenty potwierdzające realizację zadania. 
 
Wybrane osoby   zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów 
cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność 
gospodarczą. 
 
Szczegóły dotyczące warsztatów :  
-Wymagania dotyczące sprzętu: w celu realizacji szkoleń Wykonawca 
powinien posiadać komputer z mikrofonem, kamerą oraz dostępem do 
Internetu zapewniającego stabilne połączenie oraz aparat do 
wykonywania połączeń telefonicznych 
-Czas trwania spotkania edukacyjnego: 60-120 min. 
-Spotkanie prowadzone on-line na platformie Zoom, MS Teams, Google 
Meets.  
-Trener przeprowadzi minimum jeden warsztat dla jednej organizacji, w 
zależności od jego dostępności i zapotrzebowania Zamawiającego  
- Trener prowadzić będzie warsztat w oparciu o przygotowane przez 
siebie materiały edukacyjne, które zostaną zaakceptowane przez 
koordynatora DT. 

 

TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

Warsztaty odbędą się w okresie od 22.02.2022– 31.06.2022. 
stacjonarnie w danej siedzibie lub za pośrednictwem onlinowej platformy 
komunikacyjnej lub w formie konsultacji telefonicznych . Dokładne 
terminy Wykonawca uzgodni z reprezentantami OPL. Przed 
przystąpieniem do realizacji programu Wykonawca zobowiązany jest do 
odbycia spotkania online przeprowadzonego przez Zamawiającego (ok. 
1 godziny). 

 

WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na 
dowód posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji 
zapytania wykażą, że w okresie ostatniego roku przed upływem terminu 
składania ofert wykonali co najmniej 5 usług szkolenia/zajęć 
edukacyjnych (w tym 3 on-line) z zakresu edukacji żywieniowej lub 
finansowej. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedstawi swoje cv, list 



 

 
 

motywacyjny oraz dokumentację potwierdzającą zdobyte doświadczenie 
i kwalifikacje (zdjęcia lub skany). 
 

KRYTERIUM WYBORU cena, doświadczenie, wykształcenie  

TERMIN I MIEJSCE 
ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: 
kinga.bernat@bzsos.pl 2. Ofertę należy złożyć dnia 21 lutego 

2022 do godziny 10.00.O terminie wpłynięcia oferty decyduje 

data doręczenia na pocztę mailową. 3. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferta składana mailowo w 

temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru 
referencyjnego zapytania ofertowego i rodzaju warsztatu. 5. W 

toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym 

etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o 

uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny 
złożonej oferty. 

 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo 

unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania 
przyczyny. 

INFORMACJA O 

WYNIKACH 
POSTĘPOWANIA 

Informacja zostanie opublikowana na stronie www.bzsos.pl do 
dnia 22.02.2022r 

 

Lista załączników do zapytania ofertowego: ZAŁĄCZNIK NR 2: Formularz ofertowy 

http://www.bzsos.pl/

