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Warszawa, 01.03.2023r. 

 

Zapytanie o ofertę cenową 
                             

Szanowni Państwo, 
 

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w związku z nawiązaniem 
współpracy z agencją zajmującą się działaniami związanymi z zaproszeniem dziennikarzy na warsztaty 
dla dziennikarzy_rek nt. “Wiedza o zrównoważonym rolnictwie”. 
 

Briefing na organizację warsztatów dla dziennikarzy_rek nt. “Wiedza o zrównoważonym rolnictwie” 

 

Data: 26.05.2023 r., wstępnie: wyjazd z Warszawy o godz. 9.00, powrót do Warszawy o godz. 18.00 

Miejsce: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice, ok. 80 km na zachód od 

Warszawy + wizyta studyjna w gospodarstwie ekologicznym sąsiadującym z Ekologicznym 

Uniwersytetem  

Organizatorzy: Fundacja WWF Polska w kooperacji z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie 

Cel warsztatów: Zainteresowanie dziennikarzy i ich redakcji do podejmowania tematów związanych z 
rolnictwem, oraz zwiększenie wiedzy tych dziennikarzy na temat rolnictwa, wpływu rolnictwa na 
środowisko, mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz konieczności zmiany praktyk produkcyjnych 
na zrównoważone, co pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, w przeciwieństwie 
do wspierania paradygmatu „produkcji większej ilości żywności na dużą skalę”. 

Uczestnicy_czki: do 35 osób - ok. 20 dziennikarek_rzy - minimum 4 redakcje; rolnicy_czki, eksperci_tki 
zewnętrzni z różnorodnego grona zajmującego się tematyką rolnictwa; przedstawiciele_ki Fundacji 
WWF Polska i Fundacji HBS; fotograf_ka 

Przebieg warsztatów: jednodniowa wizyta studyjna w gospodarstwie ekologicznym połączona z 
sesjami szkoleniowo-dyskusyjnymi, obejmującymi zagadnienia z zakresu polityki rolnej i żywnościowej. 
Podczas warsztatów przewidziana jest przerwa obiadowa oraz przerwa kawowa. 

Zadanie dla Agencji:  

1) Przygotowanie listy mediów wraz z kontaktami - ok. 150 adresów; 
2) Przygotowanie zaproszenia na warsztaty uwzględniającego informacje logistyczne dot. 

wyjazdu na miejsce do Grzybowa; 
3) Dystrybucja zaproszeń do ustalonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego grupy mediów;  
4) Kontakt telefoniczny z kluczowymi osobami w celu zachęcania do uczestnictwa w warsztatach; 
5) Prowadzenie listy akredytacyjnej i raportowanie do Zamawiającego postępów;  
6) Zapewnienie udziału ok. 20 dziennikarek_rzy z minumim 4 redakcji ogólnoinformacyjnych i 

branżowych związanych z ochroną środowiska lub/i rolnictwem, z zachowaniem zasady 
równowagi płci (maksymalnie połowa mężczyzn); 
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7) Obecność do 2 osób z Agencji na miejscu (dojazd oraz posiłki zapewnia Zamawiający) - pomoc 

techniczna w obsłudze warsztatów, pilnowanie harmonogramu, opieka nad 
dziennikarzami_kami; 

8) Przygotowanie raportu z działań Agencji; 
9) Przekazanie Zamawiającemu listy mediów wraz z kontaktami; 
10) Przygotowanie informacji prasowej nt. warsztatów oraz wysłanie IP do ok. 150 adresów 

(pozyskanych w ramach pkt. 1). 

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 Państwa doświadczenie.  

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. 
 

Termin składania ofert 

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do dnia 08.03.2023 do godz. 16.00. O terminie wpłynięcia 
oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: wkosin@wwf.pl, zkowalczyk@wwf.pl oraz 
idobrowolska@wwf.pl 
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