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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na prowadzenie szkoleń dla doradców i producentów żywca 
wołowego, w ramach zadania „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie dotyczy prowadzenia szkoleń dla doradców i producentów żywca wołowego, w ramach 
zadania „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu 
Promocji Mięsa Wołowego.  

 

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Szkolenia dla producentów żywca wołowego i doradców. 
Zadanie polega na kompleksowej organizacji 15 szkoleń dla producentów żywca 
wołowego i doradców, gdzie minimalna ilość uczestników na jednym szkoleniu wynosi 15 
osób.  

a) Tematyka szkoleń: 

• Promowanie Systemu Quality Meat Program (QMP) wśród producentów żywca 
wołowego na terenie całej Polski 

• Przekazywanie informacji dotyczących możliwości zwiększenia dochodowości 
produkcji żywca wołowego 

• Analiza przypadku i informacja na temat finansowych aspektów produkcji żywca 
wołowego 

• Uświadamianie producentów żywca wołowego o produkcji opasów bydła ras 
mięsnych i mieszańców według standardów panujących w Europie i na Świecie, w tym 
również w Systemie QMP 

• Prezentacja różnych systemów utrzymania, różne modele żywienia i produkcji,  

• Przedstawienie możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstwa poprzez 
dostosowanie produkcji do potrzeb rynku oraz możliwości własnego gospodarstwa. 

• Zbieranie i opracowywanie informacji dotyczących problemów występujących w 
gospodarstwach zajmujących się produkcją żywca wołowego oraz możliwościach ich 
rozwiązania 

• Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie dobrych praktyk wykorzystywanych w 
produkcji żywca wołowego;  

b) Zadanie będzie realizowane na terenie całej Polski. 

c) Wykonawca zapewnia sprzęt, w tym min. projektor multimedialny, ekran do rzutnika, komputer 
niezbędny do przeprowadzenia szkoleń. Wybór i ustawienie sali szkoleniowej zostaną 
dostosowane do trybu szkolenia (np. układ szkolny lub układ sali teatralny). 

d) Szkolenia powinny odbywać się w miejscach takich jak, np. świetlice wiejskie, remizy, budynki 
szkół lub urzędów gminy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, lista miejsc zostanie przedstawione do 
akceptacji Zamawiającego. 

e) Wykonawca ma obowiązek udokumentowania (listy obecności, ocena jakości 
przeprowadzonych szkoleń na podstawie ankiet, gromadzenie materiałów graficznych w postaci 
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min. 5 zdjęć z każdego szkolenia, raport poszkoleniowy, faktury wykonawców) wszystkich 
przeprowadzonych szkoleń uwzględnionych w zapytaniu ofertowym (pkt.1).  

f) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia rekrutacji producentów żywca wołowego oraz 
doradców rolniczych. Poprzez określenie „producenta żywca wołowego” zleceniodawca rozumie 
przedstawiciela gospodarstwa prowadzącego opas bydła. Poprzez “doradcę rolniczego” 
Zamawiający rozumie pracownika publicznego lub prywatnego ośrodka doradztwa rolniczego 
zajmującego się tematyką produkcji bydła mięsnego. Proces rekrutacji odbędzie się za 
pośrednictwem ankiet/formularzy zgłoszeniowych, które zostaną przesłane przez Wykonawcę do 
akceptacji Zleceniodawcy.   

g) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zaproszenia dodatkowych 5 osób na całość cyklu 
szkoleń. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona przez Zamawiającego na 5 dni przed 
szkoleniem.   

 h) Wykonawca zapewnia uczestnikom jedną przerwę kawową (kawa, herbata, ciastka/ciasto) 
oraz obiad (zupa, danie główne, deser).  

i) Wykonawca zapewnia agendę szkolenia, prelegentów, materiały szkoleniowe dla każdego z 
uczestników (np. notatnik, długopis, pendrive z materiałem szkoleniowym). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


