Warszawa, 17 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: przeprowadzenia 10 warsztatów w ramach projektu „Moja Puszcza. Angażowanie
społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz
jego otuliny” realizowanego przez Fundację Sendzimira ze środków Unii Europejskiej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania







Prace obejmują przeprowadzenie 10 warsztatów adresowanych do lokalnych społeczności
w gminach Izabelin, Łomianki i Stare Babice.
Warsztaty będą dotyczyły następujących tematów:
o ogrody deszczowe (3 warsztaty)
o ogrody rodzime (3 warsztaty)
o łąki kwietne (3 warsztaty)
o mała retencja (1 warsztat)
Każdy warsztat będzie składał się z części teoretycznej i praktycznej. Scenariusz każdego
warsztatu zostanie opracowany przez Wykonawcę w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Przewidywana długość jednego warsztatu to ok. 3,5 godziny.
W ramach warsztatów stworzone zostaną modelowe realizacje elementów zielono-błękitnej
infrastruktury. Projekty poszczególnych realizacji zostaną opracowane przez Wykonawcę
w oparciu o wytyczne Zamawiającego i we współpracy z przedstawicielami Urzędów Gmin.

Planowany harmonogram prac
Ze względu na konieczność zaangażowania w warsztaty lokalnej społeczności, znaczna część spotkań
jest planowana do realizacji w dni wolne od pracy (sobota). W przypadku realizacji warsztatów na
terenie placówki oświatowej, będą się one odbywały w dni robocze. Terminy realizacji prac określone
zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, terminy podane poniżej mają charakter
orientacyjny:
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

termin
październik 2017
październik 2017
październik 2017
kwiecień 2018
kwiecień 2018
kwiecień 2018
kwiecień 2018
maj 2018
maj 2018
maj 2018

temat
ogród rodzimy
ogród deszczowy
łąka kwietna
ogród deszczowy
ogród rodzimy
łąka kwietna
mała retencja
ogród deszczowy
ogród rodzimy
łąka kwietna

gmina
Stare Babice
Izabelin
Łomianki
Stare Babice
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Łomianki
Izabelin
Stare Babice

Wymagane doświadczenie Wykonawcy
Doświadczenie podmiotu - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają
wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:





przeprowadzili z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
min. 15 warsztatów z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury adresowanych do lokalnych
społeczności,
posiadają wykształcenie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu, gospodarki
przestrzennej, ogrodnictwa lub pokrewne,
mogą wykazać się doświadczeniem we współpracy z samorządami oraz organizacjami
pozarządowymi.

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 wraz z załącznikami potwierdzającymi doświadczenie Wykonawcy prosimy składać drogą
mailową do Pani Agaty Golec na adres agata.golec@sendzimir.org.pl lub pocztą na adres: Fundacja
Sendzimira, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa.
Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r.

