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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Organizacja szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu
WWF 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.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie
działalności Błękitnego Patrolu WWF 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.
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 chronę 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.
Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy
Organizacja szkolenia dla 220 osób (uczestnicy i wykładowcy) w dniach 24-26 kwietnia 2020 r. w miejscowości
położonej pomiędzy Mielnem (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Mielno) a Karwią (woj. pomorskie,
pow. pucki, gm. Władysławowo) maksymalnie do 4 km od wybrzeża morskiego. W ramach realizacji zadania
wykonawca będzie zobowiązany do:
a)
Zakwaterowanie
Zapewnienie dwóch noclegów dla 220 uczestników szkolenia (wolontariusze, lokalni koordynatorzy merytoryczni
patrolu, osoby zaangażowane w realizację Projektu po stronie Fundacji WWF Polska i pozostali wykładowcy) w
pokojach 2-osobowych (co najmniej 20 pokoi) oraz 3 i 4-osobowych o standardzie co najmniej pokoi gościnnych z
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łazienkami (toaleta, umywalka i prysznic), z pojedynczymi łóżkami (bez łóżek piętrowych i małżeńskich), w dniach
24-26 kwietnia 2020 r. W przypadku oddalenia miejsca noclegu od miejsca szkolenia o więcej niż 1 kilometr (jednak
nie dalej niż 10 km od miejsca szkolenia), Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia transport do
miejsca szkolenia i z powrotem każdego dnia zajęć (tj. 24, 25 i 26 kwietnia 2020 r.) zgodnie z programem szkolenia,
który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie późniejszym. Wykonawca powinien zapewnić również
minimum 15 miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia.
b)
Zaplecze szkoleniowe:
Zapewnienia miejsca i odpowiedniego zaplecza do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego w dniach 24-26
kwietnia 2020 r., tj. sali konferencyjnej na co najmniej 220 osób, 5 mniejszych sal wykładowych na co najmniej 40
osób każda. Sale konferencyjne/ wykładowe będą wyposażone w rzutnik, ekran i komputer z oprogramowaniem
umożliwiającym wyświetlenie prezentacji multimedialnej.
Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone 25 kwietnia 2020 r. (ok. 8-10 godz.) i 26 kwietnia 2020 r. (ok. 6 godzin) wg
programu przedstawionego Wykonawcy w terminie późniejszym. Zajęcia będą odbywać się w grupach (od 2 do 5
grup w jednym czasie). Część zajęć o tematyce nie wymienionej w treści zapytania poprowadzą przedstawiciele
Fundacji WWF Polska.
c)
Wyżywienie:
Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 220 osób (uczestnicy i wykładowcy) w opcji wegetariańskiej i
wegańskiej, wg zestawienia poniżej, w godzinach ustalonych z Zamawiającym:
(piątek)

kolacja (przystawka, danie na ciepło, deser, napoje zimne i gorące).
(sobota)

śniadanie (zestaw śniadaniowy na ciepło i na zimno, napoje zimne i gorące),

obiad (zupa, drugie danie, napoje zimne i gorące),

kolacja jubileuszowa (przystawki ciepłe i zimne, zupa, danie na ciepło, deser, napoje zimne i gorące, które
wydawane będą w osobnym czasie) oraz sala bankietową na 220 osób, wraz z nagłośnieniem, rzutnikiem,
odpowiednim oświetleniem (przyciemniane światła).
(niedziela)

śniadanie (zestaw śniadaniowy na ciepło i na zimno, napoje zimne i gorące),

obiad (zupa, drugie danie, napoje zimne i gorące).
Zapewnienie ciągłych przerw kawowych w miejscu szkolenia dla 220 osób w dniach 25 kwietnia 2020 r. (ok. 8-10
godzin) i 26 kwietnia 2020 r. (ok. 6 godzin), zgodnie z programem szkolenia, który zostanie przedstawiony
Wykonawcy w terminie późniejszym. Podczas przerw kawowych powinny być zapewnione co najmniej: kawa
rozpuszczalna i z ekspresu (z mlekiem i bez), herbata, woda gazowana i niegazowana, soki, ciasta, ciasteczka, owoce
(opcja standardowa i wegańska).
Wytyczne dotyczące wyżywienia. Do obowiązku wykonawcy należeć będzie zapewnienie:
- Wyżywienia wegetariańskiego lub wegańskiego (menu należy skonsultować z Zamawiającym)
- Napojów wyłącznie w dużych, zbiorczych opakowaniach
- Wody z kranu (o ile potwierdzona dobra jakość; jeśli butelkowana - tylko duże butelki)
- Owoców, warzyw: sezonowych (min. 50 % )
- Braku plastikowych, jednorazowych naczyń, sztućców, opakowań
Posiłki powinny odbywać się w miejscu szkolenia lub poza miejscem szkolenia, jednak nie dalej niż w odległości do
5 km od miejsca szkolenia. Wyjątek stanowią śniadania, które mogą odbywać się w miejscu noclegu. W przypadku
oddalenia miejsca posiłków od miejsca szkolenia/noclegu o ponad 1 km (jednak nie dalej niż 5 km od miejsca
szkolenia/noclegu), Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia każdorazowo transport na miejsce
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spożywania posiłków i z powrotem (odpowiednio z/do miejsca szkolenia/ noclegu) zgodnie z programem szkolenia,
który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie późniejszym.
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) (jeśli dotyczy)

ewentualne filmy i multimedia zawierające auto-deskrypcję (jeśli dotyczy)

wszelkie materiały audiowizualne (filmy, animacje, transmisje TV i w Internecie) muszą mieć – auto
deskrypcję dla niewidomych i niedowidzących; napisy rozszerzone (tzw. zamknięte) dla niesłyszących lub
ewentualne tłumaczenia na polski język migowy; napisy na żywo dla transmisji video (jeśli dotyczy)

zapewnienie tłumacza lub video-tłumacza polskiego języka migowego oraz pętli indukcyjnej (jeśli dotyczy)

zapewnienie asysty osobom, które zgłoszą taką potrzebę

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 20142020
:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_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)

Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców
1)
Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej, Wykonawca
zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków.
2)
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach gwarantujących ich
należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług.

