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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń lokalnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu 

WWF (kwiecień 2019) w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr 

POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy  

I. Opis Projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-
0021/16 

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków 
(sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami 
antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie 
ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. 
ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a 
także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych 
(pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. 
Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 
wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki 
wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją. 
Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko 
czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, 
czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków 
i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te 
gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla 
społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska 
morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w 
ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się 
m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem 
wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń 
dla ssaków i ptaków morskich. 

  
II. Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy organizacja jednodniowych szkoleń dla trzech lokalnych 

grup wolontariuszy zgodnie z wykazem grup przedstawionym w pkt 3 poniżej. Szkolenia mają 
dotyczyć ssaków i ptaków morskich związanych z projektem. 

2. W zakres zamówienia – dla każdego szkolenia, dla każdej grupy (o ile w szczegółach 
zamówienia nie zostało wskazane inaczej, pkt. 3 OPZ) - wchodzi: 



            

  

 

 
• zapewnienie cateringu w formie obiadu złożonego z trzech elementów (zupa, drugie danie, 

deser) oraz napoju (kawa/herbata) dla wszystkich uczestników spotkania. Oferta dań 
powinna być przygotowana domyślnie w formie wegetariańskiej (również bez ryb). 
Dodatkowo do przygotowania cateringu powinny zostać użyte produkty bez oleju 
palmowego, a jeśli pojawi się olej palmowy to musi posiadać certyfikat RSPO 
Pozostałe wymagania: 

• Soki, napoje – wyłącznie w dużych, zbiorczych opakowaniach, przygotowane do 
nalewania do wielorazowych kubków (nie małe butelki soku, wody) 

• Woda z kranu (o ile potwierdzona dobra jakość; jeśli butelkowana - tylko duże 
butelki) 

• Owoce, warzywa – sezonowe i lokalne (min. 50 % wszystkich) 

• Brak plastikowych, jednorazowych naczyń, sztućców, opakowań 

 
• Oferent zobowiązany jest zapewnić zwrot kosztów przejazdu uczestników na miejsce 

szkolenia i z powrotem wg stawek wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 
marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.), tj.: 

o za samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 0,5214 zł za 1 kilometr 
przebiegu, 

o za samochody osobowe o pojemności silnika ponad 900 cm3 0,8358 zł za 1 kilometr 
przebiegu, 

Koszty poniesione na dojazd transportem publicznym również są zwracane na podstawie 
oświadczenia komunikacyjnego. W tym przypadku uczestnicy szkolenia do oświadczenia 
muszą załączyć oryginały biletów. Szkolenie będzie odbywać się na odcinku każdej grupy 
(szczegółowa rozpiska na temat długości odcinków znajduje się w dalszej części Opisu 
Przedmiotu zamówienia, w pkt 8.). W przybliżeniu powinna być to miejscowość mniej więcej 
w środkowej części tego odcinka, żeby wszyscy uczestnicy mieli mniej więcej taką samą 
odległość do pokonania. 

3. Szczegóły dotyczące poszczególnych grup szkoleniowych: 
a. w przypadku grupy pierwszej i drugiej szkolenie odbędzie się w terminie 13 kwietnia 2019. W 
ramach szkolenia oferent zobowiązany jest zorganizować wycieczkę do Oceanarium w Stralsund 
(Niemcy) dla maksymalnie 40 osób , w tym ustalić z pracownikami Oceanarium termin przyjazdu, 
uzgodnić plan zwiedzania i prelekcji lub oprowadzenia uczestników przez pracownika Oceanarium z 
koncentracją na tematyce ssaków morskich.  Dokładna lista uczestników (ze wskazaniem 
maksymalnej liczby osób biorących udział w szkoleniu) zostanie dostarczona najpóźniej na 3 dni  
przed planowaną datą szkolenia. Oferent do tego szkolenia musi zapewnić uczestnikom zbiorowy 
transport do Oceanarium i z powrotem do miejsca określonego jako „punkt odbioru” (oferent w 
porozumieniu z Zamawiającym uzgodni  minimum 2 punkty odbioru uczestników wyjazdu. 
Dopuszczamy możliwość odbioru uczestników z więcej niż 2 miejsc, do uzgodnienia z Zamawiającym). 
Oferent będzie miał obowiązek zwrócić uczestnikom koszt dojazdu do „punktów odbioru” zgodnie z 
zasadami określonymi powyżej. W przypadku tego szkolenia oferent będzie miał obowiązek zapewnić 
catering w formie obiadu, zgodnie z opisem powyżej. W konsultacji z Zamawiającym oferent uzgodni 
miejsce i czas obiadu dla uczestników. Oferent będzie miał obowiązek wykupić na wyjazd do 
Straslundu ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia. W trakcie zwiedzania Oceanarium oferent 
ma obowiązek zapewnić tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego na polski. 
W przypadku tych szkoleń oferent nie rezerwuje sali i prelegentów, ewentualna sala będzie 
znajdować się w Oceanarium. Te kwestie zostaną uzgodnione z pracownikiem Oceanarium. 



            

  

 

b. Szkolenie dla grupy trzeciej odbędzie się w terminie 28 kwietnia 2019 roku. Tematyka – 
jeziora przymorskie, ich funkcjonowanie i wpływ na siedliska ssaków i ptaków morskich. Oferent ma 
obowiązek zapewnić 2 prelegentów. Oczekiwania względem prelegentów: znajomość ekosystemów 
jezior przymorskich, wykształcenie przyrodnicze lub/i co najmniej 2 letnie doświadczenie w 
prowadzeniu warsztatów/szkoleń z zakresu tematyki jezior przymorskich, w okresie ostatnich dwóch 
lat przed terminem składania ofert, przeprowadzili minimum 3 szkolenia / warsztaty nt. 
ekosystemów jezior przymorskich. Program szkolenia zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Szkolenie ma składać się tylko z części terenowej. Zamawiający nie potrzebuje w tym 
wypadku sali wykładowej, podsumowanie szkolenia odbędzie się w terenie. Szkolenie powinno odbyć 
się w pobliżu jeziora Gardno. Obiad dla uczestników szkolenia powinien być zorganizowany 
maksymalnie w odległości 2 km od miejsca zakończenia części terenowej szkolenia (Gardna WIelka). 
Plan szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 

 
4. Wszystkie lokalizacje szkoleń muszą zostać uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. 
5. Poszczególne szkolenia w obrębie każdego odcinka, mogą różnić się między sobą ilością 
uczestników i tematyką. 
6. Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu powinna zostać ostatecznie potwierdzona na 
3 dni przed spotkaniem i będzie ona podstawą do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za 
wyżywienie uczestników szkolenia. Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia to 45 osób. 
7. Informacja dotycząca szkoleń Błękitnego Patrolu: 
Błękitny Patrol to grupa składająca się z 200 wolontariuszy, podzielonych na pięć odcinków, z 
następującą liczbą wolontariuszy: 
·   Grupa 1 - Świnoujście – Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), długość drogowa odcinka ok. 116 

km ; ok. 30 osób 
·   Grupa 2 - Kołobrzeg – granica województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego), długość 

drogowa odcinka ok. 103 km; ok. 35 osób 
·   Grupa 3 -Granica województw – Karwia, długość drogowa odcinka ok. 116 km, (w skład odcinka 

wchodzą wolontariusze z Lęborka i Słupska) ok. 45 osób 

 
9. Obowiązkiem wykonawcy jest również: 
- zbadanie specjalnych potrzeb uczestników (związanych z niepełnosprawnościami) poprzez 
formularz zgłoszeniowy (lub w innej formie np. telefonicznie, mailowo) oraz w razie gdy zaistnieje 
taka potrzeba – odpowiedź na te potrzeby w stopniu zgodnym przynajmniej z określonym minimum 
oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i standardami (poniżej): 

  
   Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 :  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzo
ne_050418.pdf 
Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020  
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie
_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf) 
Minimalne wymogi do spełnienia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: 
  - miejsce dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych 
  - zaproszenie na wydarzenie w formie dostępnej – zapewnienie różnych form kontaktu (telefon, e-
mail) 
  - dokumenty i prezentacje przygotowane co najmniej w formie elektronicznej (dokumenty tworzone 
zgodnie z minimalnymi kryteriami dostępności dla dokumentów i prezentacji) 
  - ewentualne filmy i multimedia zawierające auto-deskrypcję 
  - wszelkie materiały audiowizualne (filmy, animacje, transmisje TV i w Internecie) – jeśli dotyczy 
muszą mieć – auto deskrypcję dla niewidomych i niedowidzących; napisy rozszerzone (tzw. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf


            

  

 

zamknięte) dla niesłyszących lub ewentualne tłumaczenia na polski język migowy; napisy na żywo dla 
transmisji video. 
  - zapewnienie tłumacza lub video-tłumacza polskiego języka migowego oraz pętli indukcyjnej 
  - zapewnienie asysty osobom, które zgłoszą taką potrzebę 


