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Wykonawcy 
 
 
 
 
Dotyczy:  zapytania o ofertę cenową z dnia 17.01.2023 dotyczącego przedstawienia oferty 

cenowej w związku z nawiązaniem współpracy z osobą/osobami/organizacjami 
zajmującymi się ograniczaniem tworzenia odpadów. 

 
 
Poniżej Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:   
 
Pytanie nr 1: 
pytanie dot. webinarów - czy planujecie Państwo streaming webinarów, a jeśli tak, to czy w grupie z 
zamkniętym i ograniczonym dostępem, czy wśród publicznych odbiorców? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Webinary realizowane będą dla uczestników i uczestniczek programu edukacyjnego Dieta przyjazna 
planecie. Jest to zamknięta grupa. Osobom tym drogą mailową będzie przekazywany link do 
spotkania. 
 
Pytanie nr 2: 
pytanie dot. webinarów - czy planujecie Państwo nagrywanie webinaru? Jeśli tak, proszę o 
informację, gdzie nagranie zostanie później udostępnione i czy będzie to dostęp publiczny, czy 
ograniczony. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Nie planujemy nagrywania webinarów. 
 
Pytanie nr 3: 
pytanie dot. przygotowania 6 zasad - jaką formę powinien przynieść efekt tych działań? W opisie 
wspomniane jest, że mają to być zasady, co interpretuję jako krótkie, chwytliwe i łatwe do 
zapamiętania hasła. Oprócz tego wspominacie jednak Państwo o planowanej publikacji, w której te 
zasady mają się ukazać i czy w związku z tym oprócz krótkich haseł potrzebne byłoby także ich 
rozwinięcie? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Na potrzeby publikacji zasady powinny przyjąć krótką formę. Nie muszą to być frazy jednozdaniowe 
nie mniej zależy nam by nie były one zbyt obszerne. Powinny być one czytelne i zrozumiałe w takiej 
formie, bez dodatkowego komentarza. Inspiracją mogą być zasady Diety przyjaznej planecie 
zaprezentowane w materiałach dla nauczycieli na stronie 45 Dieta przyjazna planecie narzędziownik 
2022.pdf (wwf.pl). Odnośnie rozwinięcia tych zasad, jak najbardziej będzie ono potrzebne w czasie 
spotkania online, które służyć ma właśnie ich zaprezentowaniu. Na potrzeby webinaru poprosimy o 
opracowanie jego treści, która zaprezentowana będzie na slajdach. Treść ta stanowić będzie właśnie 
rozwinięcie założeń zaprezentowanych w spisie zasad, tak więc proszę uwzględnić także opracowanie 
ich rozwinięcia. 
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