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Łódź, dn. 21 maja 2012r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/5/634/2012 

 

Szanowni Państwo,  

 

W związku z realizacją projektu „Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do 

sukcesu jednostki naukowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-10-634/10-00, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry 

gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej dot. przeprowadzenia 

szkolenia realizowanego w ramach cyklu szkoleń technicznych m. in. wg normy PN-EN 

ISO/IEC17025:2005 z tematu: 

 

Szkolenie: Wymagania techniczne w laboratorium mikrobiologicznym, 

nowoczesne techniki badawcze, a jakość i bezpieczeństwo 

żywności 

 

W/w szkolenie zastałoby przeprowadzone według poniższej specyfikacji: 

1. Grupa docelowa: pracownicy zatrudnieni w IBPRS OCh, w Zakładzie Jakości Żywności 
i Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa, którzy są bezpośrednio zaangażowani 
i uczestniczący w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych, a w dobie stale 
zmieniających się norm, wymagań jakościowych i trendów w dziedzinie B + R muszą 
doskonalić i poszerzać swoją wiedzę. 

2. Liczba uczestników szkoleń: 25 osób. 
3. Miejsce realizacji szkolenia: siedziba IBPRS OCh w Łodzi, al. Marsz. J. Piłsudskiego 84. 
4. Terminy realizacji szkolenia: od września 2012r prowadzone na bieżąco do marca 2013r. 
5. Czas trwania szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy Oddziału, 

tzn. w dniach roboczych od pn do pt w godz. 8 - 16. Terminy szkoleń do uzgodnienia. 
6. Łączna liczba godzin szkolenia: 96 godzin zegarowych. 
7. Wynagrodzenie trenera: obejmuje przeprowadzenie szkolenia oraz dojazd na miejsce 

szkolenia. 
8. W gestii organizatora pozostaje: wydruk przygotowanej przez trenera dokumentacji 

(dziennik zajęć, karta pracy trenera) oraz zakup niezbędnych materiałów do 
przeprowadzenia szkolenia (notatniki, długopisy itp.). 
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Oferta powinna zawierać:  

 

 Plan szkolenia (zawierający konkretne tematy, czas realizacji poszczególnych tematów). 

 Opis metodyki przeprowadzenia szkoleń. 

 Cenę netto i brutto jednej godziny szkoleniowej oraz cenę netto i brutto całkowitej wartości 
zamówienia (czyli 96 godzin szkoleniowych), obejmującą: przeprowadzenie szkolenia, 
opracowanie merytoryczne i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników 
szkolenia. 

 

 
Zagadnienia, które sugerujemy wykorzystać przy tworzeniu programu szkolenia: 

 Norma  PN-EN ISO 7218 Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych. 

 Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w mikrobiologii (aparatura, testy 
biochemiczne i serologiczne, itp.). 

 Nadzór i doskonalenie funkcjonowania pożywkarni. 

 Badania mikrobiologiczne żywności, omówienie metod klasycznych (normy ISO) 
i alternatywnych (obecność Salmonella, obecność i liczba Listeria monocytogenes, 
obecność i liczba Campylobacter, liczba pleśni i drożdży). 

 Walidacja metod mikrobiologicznych (warsztaty). 

 Sterowanie jakością badań mikrobiologicznych (warsztaty). 

 Prowadzenie nadzoru nad kolekcją szczepów wzorcowych. 

 

 
Termin, forma i miejsce składania ofert:  

 
1. Termin składania ofert: 31 maja 2012 r. do godziny 10.00  
2. Formy i miejsce składania ofert:  

 Poczta tradycyjna, kurier, doręczenie osobiste: miejsce: Instytut Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności, al. Marsz. 
J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź, z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 
ZO/05/634/2012 z dn. 21 maja 2012r. na realizację szkolenia: Wymagania techniczne w 
laboratorium mikrobiologicznym, nowoczesne techniki badawcze, a jakość 
i bezpieczeństwo żywności. 

 Poczta elektroniczna: na adres email: marta.kowalska@och-ibprs.pl, z podaniem w 
tytule e-maila: Zapytanie ofertowe nr ZO/05/634/2012 z dn. 21 maja 2012r. na realizację 
szkolenia: Wymagania techniczne w laboratorium mikrobiologicznym, nowoczesne 
techniki badawcze, a jakość i bezpieczeństwo żywności. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
5. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31 maja 2012r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej 
http://och.ibprs.pl/projekt_634/index.html oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
faxu lub telefonicznie. 
 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

 w sprawach organizacyjnych – Biuro Projektu mieszczące się w Łodzi się przy 
al. Marsz. J. Piłsudskiego 84,  
osoba do kontaktu: Marta Kowalska, e-mail: marta.kowalska@och-ibprs.pl  tel: 42 674-64-
14, 42 674-80-53, 
 

 w sprawach dot. specyfiki szkolenia – Pani dr Joanna Królasik (Kierownik Pracowni 
Mikrobiologii), e-mail: joanna.krolasik@och-ibprs.pl,  tel. 42 636 62 78. 
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