TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl
Warszawa, dnia 23 lutego 2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/EOG/2015
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą przy ul. Radomskiej 22/32, 02-323 Warszawa,
zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie udzielania zamówień́ w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień́ publicznych” zaprasza do złożenia oferty na
realizację zadania:
Działania edukacyjne nt. różnorodności biologicznej terenów rolniczych
Zadanie jest częścią̨ projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, zwanego dalej Projektem, który
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.
1. ZAMAWIAJACY:
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa tel. 022 822 54 22
NIP 821-10-04-298
KRS 0000107301
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Zadanie polega na przeprowadzeniu działań edukacyjnych na terenie 30 powiatów,
położonych w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim oraz
warmińsko-mazurskim.
Celem zadnia będzie bezpośrednie dotarcie do mieszkańców danego powiatu z wiedzą
o różnorodności biologicznej terenów rolniczych oraz z ideą i prezentacją sposobów jej
zachowania. Zadanie będzie prowadzone przez animatorów, którzy otrzymają do dyspozycji
materiały edukacyjne wydane w ramach projektu
2.2. Główne zadania animatora będą obejmowały:
2.2.1. Organizację, promującego pakiet, spotkania z nauczycielami z powiatu;
2.2.2. Przeprowadzenie 40 godzin lekcyjnych zajęć promujących pakiet w min. 10
placówkach edukacyjnych (szkołach i przedszkolach) powiatu;
2.2.3. Organizację 4 otwartych pokazów filmu dla społeczności lokalnej;
2.2.4. Udział w min. 4 imprezach plenerowych;
2.2.5. Organizacja 2 autorskich przedsięwzięć upowszechniających temat projektu;
2.2.6. Kontakt z lokalnymi mediami.
2.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 30 części w zależności od miejsca
wykonywania usługi:
Część nr 1) Powiat łosicki (woj. mazwieckie)
Część nr 2) Powiat ostrowski (woj. mazwieckie)
Część nr 3) Powiat siedlecki (woj. mazwieckie)
Część nr 4) Powiat sokołowski (woj. mazwieckie)
Część nr 5) Powiat węgrowski (woj. mazwieckie)
Część nr 6) Powiat wołomiński (woj. mazwieckie)
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Część nr 7) Powiat wyszkowski(woj. mazwieckie)
Część
Część
Część
Część
Część

nr
nr
nr
nr
nr

8) Powiat bialski (woj. lubelskie)
9) Powiat łukowski (woj. lubelskie)
10) Powiat parczewski (woj. lubelskie)
11) Powiat radzyński (woj. lubelskie)
12) Powiat włodawski (woj. lubelskie)

Część
Część
Część
Część
Część
Część
Część

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

buski (woj. świętokrzyskie)
jędrzejowski (woj. świętokrzyskie)
kielecki (woj. świętokrzyskie)
konecki (woj. świętokrzyskie)
ostrowiecki (woj. świętokrzyskie)
skarżyski (woj. świętokrzyskie)
włoszczowski (woj. świętokrzyskie)

Część
Część
Część
Część
Część
Część
Część
Część

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

białostocki (woj. podlaskie)
bielski (woj. podlaskie)
hajnowski (woj. podlaskie)
koleński (woj. podlaskie)
łomżyński (woj. podlaskie)
monicki (woj. podlaskie)
siemiatycki (woj. podlaskie)
wysokomazowiecki (woj. podlaskie)

Część nr 28) Powiat giżycki (woj.warmińsko-mazurskie)
Część nr 29) Powiat iławski (woj.warmińsko-mazurskie)
Część nr 30) Powiat olsztyński (woj.warmińsko-mazurskie)
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną bądź dwie części.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć́ ofertę na dokumentach zawartych
w niniejszym zaproszeniu.
3.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
3.5 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty dojazdów, ewentualne koszty
wynajmu sal czy sprzętu mutlimedialnego.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące
warunki:
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4.1.2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4.1.3 Posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w dziedzinie edukacji tj.
przeprowadził co najmniej trzy działania edukacyjne typu: prelekcje, warsztaty w
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w min. 3 różnych podmiotach.
Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować posiadane doświadczenie (w
formie referencji lub poświadczenia, że działania zostały wykonane w sposób
należyty).
4.1.4 Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.1.5 Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.1.6 Sytuacjia ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć́ wszystkie wymagane załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zgodnie pkt.6.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 grudnia 2015
6. WYMAGANE DOKUMENTY
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wypełnionego formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz do przedłożenia referencji,
poświadczenia, że działania określone w załączniku nr 1 zostały wykonane w sposób
należyty, o czym mowa w pkt. 4.
7. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższe oceny wg
następującego klucza:
Cena ofertowa brutto - waga kryterium – 100 %
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OCENA
a) Oferta powinna być przesłana do dnia 02.03.2015 roku, do godziny 12:00 na adres: ul.
Radomska 22/32, 02-323 Warszawa (pocztą, kurierem, osobiście), lub drogą elektroniczną
(skany podpisanych dokumentów) na adres: pola@bocian.org.pl
b) Oferty złożone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.
c) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą
elektroniczną.
d) Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze
odwoławczej.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość́ przedłużenia terminu realizacji umowy.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych
przez Wykonawców ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym.
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g) Zamawiający zastrzega możliwość́ unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
i) Dodatkowych informacji udziela Monika Stefaniak pod adresem: pola@bocian.org.pl lub
tel. kom. 600056674
9. Załączniki
Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Załącznik 3 - Wzór umowy
Koordynatorka projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej w krajobrazie rolniczym"
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