Powtórne zapytanie ofertowe
na warsztaty terenowe w ramach projektu
"LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły"

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 21 20; 737 692 261
e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 50 warsztatów terenowych, w tym 20
dla lokalnych liderów i 30 dla społeczności lokalnych, na terenie 4 ostoi ptasich Natura 2000 objętych
projektem "LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" tj.
Dolina Dolnej Skawy, Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach Dolina Górnej Wisły.
Szczegółowy opis zadania
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy o projekcie, działaniach projektowych, przyrodzie ostoi i
wytworzenie pozytywnego nastawienia dla ww. działań i przedmiotów ochrony ostoi Natura 2000. Jest to
niezwykle istotne, gdyż słaba świadomość i negatywne nastawienie lokalnych mieszkańców powoduje
często zaprzepaszczenie efektów działań. promowania zarówno projektu, jak i sieci Natura 2000.
Celem warsztatów jest również uzyskanie trwałości projektu w sensie społecznym - dokonania zmian
świadomości, nawyków i sposobu myślenia o przedmiotach projektu i szerzej, o całej przyrodzie.
Warsztaty dla przewodników, lokalnych liderów zostaną przeprowadzone do 30 czerwca 2022 r. w tym 5
w roku 2020, 30 w roku 2021 i 15 w roku 2022.
20 warsztatów będzie adresowanych do lokalnych liderów (czyli osób „funkcyjnych” - przedstawicieli
instytucji, osób sprawujących ważne funkcje społeczne i/lub zajmujących kierownicze stanowiska), 30 do
ogółu społeczeństwa. W warsztatach weźmie udział co najmniej jedna osoba z każdej gminy objętej
realizacją projektu (czyli położonych na obszarze ww. ostoi) tj. Alwernia, Babice, Bieruń, Bojszowy,
Brzeszcze, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Hażlach, Jasienica, Kęty,
Miedźna, Osiek, Oświęcim m., Oświęcim, Przeciszów, Pszczyna, Skoczów, Spytkowice, Strumień, Tomice,
Wadowice, Wieprz, Wilamowice i Zator. Na terenie każdej ostoi odbędzie się co najmniej 10 warsztatów.
Każdy warsztat będzie trwał co najmniej 3 godziny, a po zakończeniu pandemii Covid-19 co najmniej 4
godziny. W każdym weźmie udział co najmniej 5 uczestników.
Łącznie w warsztatach weźmie udział co najmniej 200 lokalnych liderów i co najmniej 300 przedstawicieli
ogółu społeczeństwa.
Dana osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie.
Zakres tematyczny warsztatów:
 życie ślepowronów i rybitw rzecznych - kluczowych gatunków objętych projektem, w okresie
całego roku i na wszystkich etapach rozwoju,
 bogactwo flory i fauny ostoi Natura 2000 objętych Projektem, w szczególności ostoi na terenie
której odbywa się warsztat,
 siedliska ptaków objętych projektem powstałe w wyniku działalności człowieka i uzależnione od
bieżącej działalności człowieka (sposobu gospodarowania),
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zależności i wpływ gospodarowania na stawach rybackich i zbiornikach wodnych na bytowanie
ptaków, relacje pomiędzy gospodarką rybacką i przyrodą (i vice versa),
prowadzone działania projektowe zgodnie z informacjami o projekcie na stronie
www.lifevistula.pl i w miarę możliwości ich wymierne efekty przyrodnicze i ekologiczne, na tle
uwarunkowań i zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym,
uwarunkowania społeczne i gospodarcze regionu mające istotny wpływ na realizację Projektu.

Co najmniej połowa warsztatów będzie połączona ze zwiedzaniem jednego z nw. gospodarstw rybackich i
spotkaniem z jego zarządcą (lub upoważnioną przez niego osobą osobą):
1. Stawy w Pogórzu (gm. Skoczów).
2. Stawy w Iłownicy.
3. Stawy Ochaby Wielkie.
4. Stawy Wola (gm. Miedźna).
5. Stawy Malec (gm. Kęty).
6. Stawy Harmęże.
7. Stawy Brzeszcze.
8. Stawy Poręba (gm. Oświęcim).
9. Stawy Adolfin.
10. Stawy Monowskie.
11. Stawy Zatorskie (Rybaki Zakład Doświadczalny).
Zamawiający udostępni wykonawcy dane kontaktowe osób zarządzających stawami i w razie potrzeby
„list polecający”.
Podczas warsztatu wykonawca udostępni do dyspozycji uczestników co najmniej jedną lunetę o
powiększeniu 60x, po jednej lornetce na uczestnika, płyn do dezynfekcji i maseczki ochronne. 15 lornetek
zostanie udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.
Po każdym warsztacie sprzęt optyczny zostanie zdezynfekowany przez Wykonawcę.
Wykonawca sporządzi i dostarczy zamawiającemu listy uczestników warsztatów zawierające:
- w przypadku lokalnych liderów imię, nazwisko, nazwę instytucji, gminę i numer telefonu,
- w przypadku ogółu społeczeństwa imię, nazwisko, gminę i numer telefonu,
oraz co najmniej 3 zdjęcia z każdego warsztatu.
Każdy uczestnik otrzyma plecak, pendrive i inne gadżety powstałe w ramach projektu (zostaną przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego).
Termin realizacji całości zadania: do 30.06.2022.
Dopuszcza się płatności częściowe w miarę postępu realizacji zadania, jednak nie mniej niż za 10
warsztatów łącznie.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) w ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzili minimum 50 warsztatów przyrodniczych i udokumentują
ich wykonanie,
5) mają ukończone studia drugiego stopnia (tytuł magistra) o kierunku przyrodniczym (np. biologia,
geografia, leśnictwo).
IV. Kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny – 100%
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V. Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania: 15 października 2020 r. do godziny 11:00
2. Składanie ofert: pocztą lub osobiście na adres:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres e-mail: biuro@tnz.most.org.pl
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie
wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu , ofertach
odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w Zapytaniu,
zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony www.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- odwołania, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny,
- zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty,
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3. Pytania do niniejszego Zapytania ofertowego można kierować na adres: biuro@tnz.most.org.pl
4. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim potencjalnym oferentom, którym przekazano zapytanie
ofertowe.
5. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść zapytania. O zmianach dokonanych przez zamawiającego zostaną poinformowani wszyscy
potencjalni oferenci, którym przekazano zapytanie.
6. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy
Zamawiającego.
7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie.
8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na
zadane pytania staną się integralną częścią zapytania.
9. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych
osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców), a także na
potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w
ramach projektu „LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie
Górnej Wisły”.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnień, w
każdorazowo wskazanej formie (elektronicznej lub oryginałów dokumentów).
11. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożenia
pełnomocnictw albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub
złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
VIII. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Anna Świątek, tel. 791934343.
Załączniki do zapytania:
1. Wzór oferty.
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