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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JD/IJ/01/2022 z dn.21.01.2022 r. 

                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę trenerską do programu o diecie przyjaznej planecie 
 
 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 3 trenerów do programu o diecie przyjaznej planecie.  

Program dieta przyjazna planecie ma na celu przekazanie wiedzy o tym, jak produkcja żywności, jej 

dystrybucja i nasze wybory konsumenckie wpływają na środowisko przyrodnicze oraz jak możemy 

kształtować naszą dietę by była zdrowa i przyjazna planecie.  

W ramach programu zaplanowane zostało wyłonienie 3 trenerów/osób, którzy poprowadzą zajęcia 

edukacyjne online w szkołach podstawowych uczestniczących w pilotażu. Planowana jest rekrutacja 12 

szkół z trzech różnych województw, po 4 szkoły w danym województwie. W każdej szkole planowane jest 

przeprowadzenie spotkań dla dwóch klas, po dwa spotkania w każdej klasie. Każdemu trenerowi lub 

każdej trenerce planowane jest przydzielenie spotkań w ramach jednego województwa.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.   
 

II. Wartość zamówienia  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 

-  12 000 zł brutto – realizacja spotkań edukacyjnych, jest to kwota łączna przewidziana na realizację 

spotkań edukacyjnych w 12 szkołach przez 3 trenerów, przy czym jeden trener prowadzić będzie spotkania 

w 4 szkołach. 

- 900 zł brutto – opracowanie wniosków z pilotażowych spotkań, jest to kwota łączna na wykonanie 

ewaluacji przez 3 trenerów.  
 

III. Termin wykonania zamówienia 

Spotkania odbędą się w okresie od 21 lutego do 31 maja br. za pośrednictwem onlinowej platformy 

komunikacyjnej. Dokładne terminy Wykonawca uzgodni z Opiekunami klas wyłonionymi do realizacji 

programu.  
 

Przed przystąpieniem do realizacji programu Wykonawca zobowiązany jest do odbycia szkolenia online 

przeprowadzonego przez Zamawiającego (ok 3 godzin). 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dowód posiadania wiedzy i 

doświadczenia niezbędnych do realizacji zapytania wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonali co najmniej 5 usług szkolenia/zajęć edukacyjnych (w tym 2 on-line) z 
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zakresu edukacji ekologicznej, przyrodniczej, żywnościowej, ochrony środowiska i/lub nauczania 

środowiskowego.  

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedstawi 

referencje wystawione przez podmioty, na rzecz których należycie wykonał usługi lub przekaże kontakty 

telefoniczne do podmiotów i osób, do których Zamawiający może się zgłosić po referencje samodzielnie.  
 

V.  Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

1. Formularz ofertowy 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. Klauzula informacyjna RODO (zał. nr 5) 

5. Dokumenty potwierdzające wskazane doświadczenie. 
 

VI. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób 
przyznawania punktacji 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia 20% 

2. Doświadczenie Wykonawców dedykowanych do wykonania 
zamówienia 

80% 

 

Sposób dokonywania oceny kryteriów: 
  
1. Kryterium – cena brutto rozumiana jako cena łączna za realizację przedmiotu zamówienia: 

       CminA  
            CA = 

CoA 
* 20 pkt 

gdzie: 
CA   – wartość punktowa ocenianego kryterium 
CminA  – najniższa cena ze złożonych ofert 
CoA  – cena ocenianej oferty  
 

 

Sposób obliczania ceny: 

• Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych. 

• Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca 

powinien wykonać z należytą starannością. 

• Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu 

całkowitego, jaki poniesie Zamawiający. 
 

2. Kryterium – ocena doświadczenia Wykonawców dedykowanych do realizacji zamówienia (Dw) 
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Doświadczenie Wykonawców dedykowanych do wykonania zamówienia będzie oceniane na 

podstawie przedstawionego w zapytaniu ofertowym wykazu zrealizowanych szkoleń / webinarów 

publikacji z zakresu edukacji ekologicznej, przyrodniczej, żywnościowej, ochrony środowiska i/lub 

nauczania środowiskowego, które były realizowane z udziałem wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

Doświadczenie winno być wskazane w Formularzu ofertowym wraz z informacjami pozwalającymi na 

weryfikację doświadczenia. Informacjami tymi są linki do poprowadzonych webinarów, spotkań 

edukacyjnych, zaświadczenia / poświadczenia / referencje wystawione przez podmioty, dla których 

Wykonawca wykonywał usługi lub kontakty do osób / podmiotów, u których Zamawiający może 

samodzielnie potwierdzić jakość wykonania poprzednich usług przez Wykonawcę.  

Za każdą wykazaną pozycję doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkowe 10 

punktów (nie więcej niż 80 pkt). 

 
 

Ostateczna liczba punktów (PO) będzie liczona według: PO = CA+Dw 

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze 3 Wykonawców z najwyżej punktowaną ofertą. Jeżeli nie 

będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą 

taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej. Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania to 100. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania 

przedstawionej ceny wybranej oferty ze względu na sztywno skalkulowane koszty na realizację 

zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 

VII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: jdobrzanska@wwf.pl, ijazukiewicz@wwf.pl oraz 

idobrowolska@wwf.pl 

2. Ofertę należy złożyć dnia 01.02.2022 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data 

doręczenia na pocztę mailową. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego 

zapytania ofertowego.   

5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie 

postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

oceny złożonej oferty. 
 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

mailto:....................@jdobrzanska@wwf.pl
mailto:ijazukiewicz@wwf.pl
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1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego są: 

a) Julia Dobrzańska, mail: jdobrzanska@wwf.pl, tel. 605 058 293; 

b) Irka Jazukiewicz, mail: ijazukiewicz@wwf.pl, tel. 605 055 771; 

c) Izabela Dobrowolska, mail: idobrowolska@wwf.pl, tel.  661 986 154.  

2. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania 

ofertowego.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na 

swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi. 
 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w radzie lub zarządzie fundacji 

b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo 

powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 

zapytania ofertowego. 

  

X. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany 

Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i  sposobie podpisania umowy. 

 
Załączniki do zapytania ofertowego 

 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO 

 

 

mailto:idobrowolska@wwf.pl

