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Warszawa, 17.01.2023r. 

 

Zapytanie o ofertę cenową 
                             

Szanowni Państwo, 
 

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w związku z nawiązaniem 
współpracy z osobą/ osobami/ organizacjami zajmujących się ograniczaniem tworzenia odpadów. 
 

Opis przedmiotu usługi:  

Fundacja WWF Polska we współpracy z Lidl Polska realizują program edukacyjny dla szkół 
podstawowych Dieta przyjazna planecie. Program ten ma na celu przekazanie informacji o tym jak to 
co jemy wpływa na stan środowiska naturalnego i co warto jeść, aby było to zdrowe dla nas i dla 
planety. 
 
Aktualnie realizujemy 1 edycję programu. W ramach poszerzania wiedzy uczestniczek i uczestników, 
chętne osoby, chcemy zaprosić do udział w webinarze, w ramach którego chcielibyśmy by 
zaprezentowane zostały informacje na temat tego, jak organizować szkolne wydarzenia edukacyjne w 
duchu zero waste. 
 
W ramach nawiązanej współpracy zakładamy:  

− przygotowanie 6 zasad szkolnego wydarzenia w duchu zero waste; 

− przygotowanie 6 zasad dotyczących tego, jak nie marnować żywności w czasie wydarzenia 
szkolnego; 

− przekazanie opracowanych zasad do wykorzystania w publikacji edukacyjnej; 

− przygotowanie treści webinaru na temat realizacji szkolnych wydarzeń edukacyjnych w duchu 
zero waste; 

− przeprowadzeniu dwukrotnie godzinnego spotkania online (webinaru). 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 
zamówienia.   

Termin wykonania zamówienia: 

Realizacja przedmiotu zapytania odbędzie się w okresie: 

− przygotowanie 6 zasad szkolnego wydarzenia w duchu zero waste, 

− przygotowanie 6 zasad dotyczących tego, jak nie marnować żywności w czasie wydarzenia 
szkolnego, 

− przekazanie opracowanych zasad do wykorzystania w publikacji edukacyjnej: 
do 06.03.2023; 
 

− przygotowanie treści webinaru na temat realizacji szkolnych wydarzeń edukacyjnych w duchu 
zero waste : 

do 15.03.2023; 
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− przeprowadzenie dwukrotnie godzinnego spotkania online (webinaru): kwiecień br. Spotkania 
online (webinary) odbędą się w kwietniu 2023, w dniach roboczych, w godz. 18.00-19.00. 
Dokładne terminy zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.  

Warunki wykonania zamówienia:  

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej podając proponowaną wycenę Państwa pracy 
(wynagrodzenie za całość plus wynagrodzenie za poszczególne działania) brutto, wraz z informacjami 
pomocnymi do wyboru najkorzystniejszej oferty potwierdzającymi doświadczenie w co najmniej 

jednym z wymienionych obszarów działań edukacyjnych/ popularyzacyjnych dotyczących tematów 

związanych z oszczędzaniem zasobów: ograniczanie tworzenia odpadów, recykling, upcykling, zero 
waste, ograniczanie strat żywności.  

Prosimy o przedstawienie: 

− opisu posiadanych kompetencji w wyżej wymienionych tematach w oparciu o wykształcenie, 
doświadczenie zawodowe lub inną formę nabycia kompetencji, 

− portfolio dokumentującego zaangażowanie w minimum trzy projekty edukacyjne o tematyce 
związanej z wyżej wymienionymi zagadnieniami, prosimy o przedstawienie opisów projektów 
lub linki do materiałów, jeśli udostępnione zostały one online, 

− ewentualne referencje. 

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. 
 

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do dnia 31.01.2023 do godz. 12.00. O terminie wpłynięcia 
oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: jdobrzanska@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl 
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