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Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Organizacja IV spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na 

linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja”  

nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poczęstunku w formie ciągłej przerwy kawowej, obiadu 

oraz usługi moderowania (z elementami mediacji) na potrzeby IV spotkania z rybakami dot. 

minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w dniu 3 kwietnia 2023 r.  

we Władysławowie w woj. pomorskim, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - 

kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 3 części: 

Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu.   

Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu. 

Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji).  

 

Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy/wybranych Wykonawców  

Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie ciągłej przerwy kawowej na spotkaniu 

• Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na czas pobytu w sali 

w miejscu spotkania we Władysławowie (ul. Portowa 15) dla od 11 do 15 osób (ostateczna 

liczba uczestników zostanie ustalona i przekazana Wykonawcy najpóźniej do 29.03.2023) przez 

4h, w g. 11.00-15.00. W trakcie przerwy kawowej powinny być zapewnione co najmniej: kawa 

(rozpuszczalna i sypana lub z ekspresu) oraz herbata ze zrównoważonych źródeł (fair trade), 

cukier, mleko (w tym roślinne), woda w szklanych opakowaniach, wegetariańskie przekąski: 

ciastka, słone przekąski, owoce (pochodzące od polskich dostawców, w miarę możliwości 

sezonowe). Zapewnienie serwisu bez udziału jednorazowych naczyń i sztućców z tworzyw 

sztucznych.  
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Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu 

• Zapewnienie obiadu dla uczestników szkolenia w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla 

od 11 do 15 osób (ostateczna liczba uczestników zostanie ustalona i przekazana Wykonawcy 

najpóźniej do 29.03.2023) w g. 15.00-16.00 składającego się z: pierwszego dania (zupa), 

drugiego dania, napoju i deseru. Zapewnienie serwisu bez udziału jednorazowych naczyń  

i sztućców z tworzyw sztucznych. 

• Obiad winien być serwowany w miejscu spotkania we Władysławowie w woj. pomorskim, przy 

ul. Portowej 15, ewentualnie w lokalu położonym nie dalej niż 15 minut piechotą od miejsca 

spotkania.  

• Menu powinno zostać skonsultowane z Zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia. 

 

Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji) 

• Prowadzenie i moderowanie IV spotkania z rybakami dot. minimalizowania obserwowanego 

konfliktu na linii foki-rybacy w dniu 3 kwietnia 2023 r. we Władysławowie w woj. pomorskim 

w godzinach 11:00-15:00 (4h zegarowe) przez wyspecjalizowanego moderatora, 

posiadającego doświadczenie w prowadzeniu spotkań z udziałem przedstawicieli środowiska 

rybackiego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska. 

• Moderowanie powinno uwzględniać elementy mediacji w sytuacjach konfliktowych. Spotkanie 

powinno prowadzone być w duchu otwartej dyskusji z uwzględnieniem narzędzi 

pozwalających na swobodną wymianę zdań w zakresie poruszanego tematu.  

• Przygotowanie merytoryczne przed spotkaniem – zapoznanie z przekazanymi materiałami, 

udział w telekonferencji przygotowawczej.  

• Opracowanie raportu (o objętości 4 stron standardowego maszynopisu) podsumowującego 

przebieg i najważniejsze wnioski ze spotkania w wersji elektronicznej i przesłanie go do 

Zamawiającego w terminie do 17 kwietnia 2023 r.  

• Współpraca z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu umowy. 

 


