Warszawa, 23.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Fundacja Sendzimira poszukuje Eksperta ds. zielonych zamówień publicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania
1. Ekspert ds. zamówień publicznych udzieli konsultacji merytorycznych (w wymiarze 10 godzin) z zakresu
przygotowania miast partnerskich (tj. Jaworzna, Łodzi, Krakowa, Warszawy oraz Wrocławia) do
korzystania z możliwości PZP (konsultacje materiału wyjściowego do przeprowadzenia rozmów
z urzędnikami specjalisty ds. realizacji projektu oraz konsultacje przeprowadzonej analizy).
2. Udział Eksperta w jednodniowych warsztatach dot. standardów ochrony drzew i zieleni miejskiej
w zamówieniach publicznych wraz z opracowaniem z uczestnikami warsztatu wytycznych do stosowania
w procesach zamówień publicznych zwiększających poziom ochrony przyrody w mieście, w tym kryteriów
do SIWZ.
3. Współprowadzenie szkolenia dla urzędników miejskich realizujących postępowania przetargowe dot.
usług i produktów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem zieleni (dla ok. 30 osób) (wraz z rejestracją
szkolenia, które będzie stanowiło materiał do wykorzystania przy szkoleniu e-learningowym).
4. Udzielenie konsultacji merytorycznych w trakcie przygotowania programu szkolenia e-learningowego,
z zakresu zielonych zamówień publicznych (w wymiarze 8 godzin).
Planowany harmonogram prac
1. Konsultacje merytoryczne analizy przygotowania miast do stosowania PZP – III kw. 2017 r.
2. Jednodniowe warsztaty dot. standardów ochrony drzew i zieleni miejskiej w zamówieniach publicznych
– styczeń 2018 r.
3. Szkolenie dla urzędników miejskich – marzec 2018 r.
4. Konsultacje merytoryczne dot. przygotowania programu szkolenia – luty-kwiecień 2018 r.
Szczegółowe terminy warsztatu oraz szkolenia zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
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Wymagane doświadczenie Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do
realizacji zamówienia, tj.:
•
•
•

Wykonawca posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie z zakresu stosowania Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Wykonawca posiada ponad 5 letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń z zakresu zamówień
publicznych.
Wykonawca wyraża zgodę na rejestracje wideo szkolenia z zakresu zamówień publicznych (do
wykorzystania podczas szkolenia e-learningowego).

Kryteria wyboru oferty
Kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia), przy spełnieniu
wszystkich wyżej wymienionych wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy.
Składanie ofert
Oferty prosimy składać drogą mailową do Pani Katarzyny Biejat na adres katarzyna.biejat@sendzimir.org.pl lub
pocztą na adres: Fundacja Sendzimira, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa.
Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r.
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