1.pielikums

Meistarklase
“Ēst vēlamies vienmēr - viesmīlis!”
Projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, KND/TI/2018/21
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pasākuma
nosaukums
Sasniedzamais
mērķis
Norises vieta:
Norises laiks
Dalībnieki:
Norises veids:
Saturs:

Inventārs:
Citi
nosacījumi:
Iespējamie
pretendenti:

Meistarklase
“Ēst vēlamies vienmēr - viesmīlis!”
Sniegt informāciju par viesmīļa profesiju, un viņa galvenajiem
pienākumiem - ēdiena pasniegšanas mākslu, galda klāšanu un galda
kartīšu izgatavošanu.
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra telpās
Pretendentam nodarbības jāplāno:
2018. gada 18. aprīlī
101 skolēni (1.-9.klases)
meistarklase
1. Lekcija "viesu sagaidīšana"- sniegt informāciju par viesu sagaidīšanas
etiķeti, galda klāšanu un galda kartītēm. Informācija par profesiju
viesmīlis, apguves iespējām, mācību ilgums, pozitīvais un negatīvais
saistībā ar šo profesiju.
2. Praktiskā darbošanās- skolēniem sniegt iespēju iemēģināt savu roku
galda klāšanā un galda kartīšu gatavošanā.
Pretendents nodrošina nepieciešamo inventāru visiem skolēniem, kas
piedalīsies nodarbībās.
1. Nodarbību plāna un grafika sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju;
2. Nodarbību sagatavošana un vadīšana;
3. Nodarbību vadīšanas laikā jāievēro drošības prasības.
1. 7 SKY, info@7sky.lv
2. Ogres tehnikums, ineta.rumpetere@ovt.lv
3. SIA "Restorānu servisa skola", rss@rsskola.lv

2.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Meistarklase
“Ēst vēlamies vienmēr - viesmīlis!”
Projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, KND/TI/2018/21
2018.gada _______________
Pretendenta nosaukums:
Vienotais reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
e-pasts:
Kontaktpersona:
Bankas kods un konts:

Iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju un tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā
parakstījušies, piedāvājam veikt pasākumu nodrošināšanu un vadīšanu par summu:
Tirgus izpētes daļas

Summa bez PVN,
EUR

PVN, EUR

Summa ar PVN,
EUR

Meistarklase
“Ēst vēlamies
vienmēr viesmīlis!”
Ar šo apliecinām:
1. savu dalību tirgus izpētē meistarklasē “Ēst vēlamies vienmēr - viesmīlis!”
2. ka esam iepazinušies ar instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu
piedāvājumu).
4. ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un
tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
5. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā
nosacījumus.
Pilnvarotā persona: ____________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

