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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
27-04-2020

Termin składania ofert
08-05-2020

Numer ogłoszenia
1243759

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. W związku z brakiem funkcjonowania portalu Baza
konkurencyjności w dniach 1 - 3 maja 2020 r. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania
ofert do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 16.00

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e‐ mail: rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 8 maja
2020 r. godz. 16:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
„Zapytanie ofertowe na:
przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy
Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
rjankowski@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Rafał Jankowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 512 807 908

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie
szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00‐00‐0021/16, w
ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐ 2020.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243759
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II. Zamówienie jest podzielone na części:
1. Część A - Przeprowadzenie wykładu w formie webinaru w terminie 26 lub 27 maja. Termin może
ulec nieznacznej zmianie w porozumieniu z Zamawiającym.
2. Część B - Przeprowadzenie wykładu w formie webinaru w terminie 2 lub 3 czerwca. Termin może
ulec nieznacznej zmianie w porozumieniu z Zamawiającym.
3. Część C - Przeprowadzenie wykładu w formie webinaru w terminie 9 lub 10 czerwca. Termin może
ulec nieznacznej zmianie w porozumieniu z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
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.

Przedmiot zamówienia
W ramach zadania wykonawca/wykonawcy zobowiązani będą do przeprowadzenia wykładu w formie
webinaru spełniającego następujące założenia:
• Wykład powinien być podzielony na dwie części, pierwsza prelekcyjna, trwająca od 30 do 60 minut
• poruszająca zagadnienia przedstawione w częściach A-C,
• druga część poświęcona na komentarze i odpowiedzi na pytania uczestników webinaru, prelegent będzie
udzielać odpowiedzi na pytania uczestników i organizatora.
• Całkowity czas webinaru przewidziany jest na 1,5 godziny
• Webinar prowadzony będzie na żywo w godzinach 16:00-17:30. – może ulec zmianie w konsultacji z
Zamawiającym
Prelegent po przedstawionej prezentacji powinien wskazać kilka dokumentów źródłowych i literaturę, z
której uczestnicy webinaru będą mogli skorzystać w celu rozszerzenia wiedzy o poruszanych zagadnieniach.
Prezentacja przedstawiona przez prelegenta będzie nagrywana i będzie mogła być udostępniana przez
Zamawiającego. Poniższe prezentacje powinny uwzględniać wpływ omawianych zagadnień na ssaki morskie
i/lub ich siedliska.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243759
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Kod CPV
80500000-9

Nazwa kodu CPV
Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
80420000-4 Usługi e-learning
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
III. Terminy wykonania zamówienia
Termin wykonania:
1. W części A: 26 lub 27 maja.
2. W części B: 2 lub 3 czerwca.
3. W części C: 9 lub 10 czerwca
Wyżej wskazane terminy mogą ulec nieznacznej zmianie w uzgodnieniu z Zamawiającym (+/- 5 dni).

Załączniki
Zapytanie ofertowe - po zmianie - zmiana terminu składania ofert
Załaczniki w formie edytowalnej
Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
Warunki - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania całości usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca dołączy
do oferty opis realizacji podobnych szkoleń minimum dwóch, wykonanych w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert potwierdzonych referencjami klientów.
- w.w. warunek należy spełnić odrębnie dla każdej części zamówienia, w której ofertę składa Wykonawca.

Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zapytania ofertowego.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243759
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
IV. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1. Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2);
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3);
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4);
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
5. Celem dokonania oceny merytoryczności oferty Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do treści
oferty planu prezentacji webinaru (szerzej w punkcie V Zapytania ofertowego – Kryteria oceny ofert i
wyboru Wykonawcy) – dla każdej części zamówienia odrębnie.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poniższych kryteriów (w każdej części zamówienia
odrębnie):
cena [C] – 50%,
merytoryczność oferty [M] – 50%
➢ kryterium – sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na
podstawie poniższego wzoru1:
Cmin
X1 = * 50 pkt.
Co
➢ kryterium – merytoryczność oferty [M]
Pod uwagę będzie brana ocena merytoryczna oferty. Ocena ofert nastąpi na podstawie planu prezentacji,
załączonego do oferty, w której musi się znaleźć: temat webinaru, agenda webinaru, przykładowy slajd
merytoryczny, opis proponowanych technik szkoleniowych.
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 50 pkt (=50% w kryterium oceny ofert).

Wykluczenia
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z wykonawcami.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA WWF POLSKA

Adres
Usypiskowa 11
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243759
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02-386 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
226604433

Fax
226463672

NIP
5213241055

Tytuł projektu
Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0021/16-02

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243759

5/5

