Legnica, 08.03.2021 r
FUNDACJA EKOLOGICZNA „ZIELONA AKCJA”
ul. Aleja Orła Białego 2
59-220 Legnica
KRS: 0000125740
Zapytanie ofertowe
zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: przeprowadzenie 20 debat na terenie 10 Gmin
pt. „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne” przez 2 wykładowców.
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony
klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :
Przeprowadzenie 20 debat, na terenie 10 Gmin:


Gmina Bolków



Gmina Wojcieszów



Gmina Siekierczyn



Gmina Paszowice



Gmina Męcinka



Gmina Świerzawa



Gmina Miejsca Szklarska Poręba



Gmina Miejska Bolesławiec



Gmina Lubawka

WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
PLSN.04.01.00-14-0152/19



Gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski

Po 2 debaty w każdej Gminie skierowane do następujacych odbiorców:
- 1 debata z radnymi, sołtysami, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
- 2 debata z młodzieżą szkolną.
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu min. 2 godzinnej debaty dot. Adaptacji do
zmian klimatu na poziomie gminy przez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury
oraz wykorzystanie energii odnawialnych. Debata powinna składać się z części
prezentacyjnej oraz dyskusji z uczestnikami. W przypadku debat z młodzieżą konieczne jest
prowadzenie w debaty formie aktywizujacej zachęcającej do uczestnictwa całej grupy.
Przebieg debat każdorazowo należy ustalić ze Zleceniodawcą.
Debata powinna być przeprowadzona przez 2 wykładowców.
Po przeprowadzeniu każdej debaty należy przekazać Zlecającemu listę obecności lub
sceeren z ekranu, wnioski z debaty, zdjęcia ( min 3 z każdej debaty ).
Debaty powinny się odbywać się w formie stacjonarnej a w przypadku niemożnośności
prowadzenia formy stacjonarnej za pomocą narzędzi teleinformatych.
Tematyka debat:
- zagrożenia wynikające zmian klimatu przebiegające lokalnie i regionalnie, skutki zmian klimatu dla
lokalnego środowiska i zdrowia mieszkańców,
- działania adaptacyjne do zmian klimatu jakie może podejmować gmina i mieszkańcy na terenie
miejscowości i posesji w tym podejmowanie działań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury
oraz ich planowanie w gminnych programach i strategiach, wykorzystanie energii odnawialnych w
budynkach publicznych i indywidulanych, ograniczanie emisji CO2,
- możliwości finansowania tych działań.
Rozliczenia z Wykonawcą będą odbywaly się raz na kwartał, na podstawie częściowego protokołu
odbioru usługi na podstawie którego zostanie wystawiona Faktura za usługę.

WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
PLSN.04.01.00-14-0152/19

Wykonawca przekaże na 15 dni przed końcem kwartału zdjęcia z debat wraz z wnioskami. Jesli
debata odbędzie się w sposób stacjonarny to również listę obecności a jeśli z wykorzystaniem
narzędzi teleinformycznych to screen z ekranu wraz z listą uczestników.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie:
1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, przeprowadził co najmniej 5 debat
z zakresu wymienionego w zapytaniu lub o tematyce pokrewnej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych usług- załącznik
Przeprowadzenie min. 5 debat z zakresu wymienionego w zapytaniu lub o tematyce pokrewnej w ostatnich 3 latach.

II.

III.

IV.
V.

Opis sposobu obliczania ceny:
Cena brutto oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy
realizacji zamówienia t.j przygtowanie prezentacji, materiałów dla uczesników, dojazd na
miejsce prowadzenia debaty, wykorzystanie własnych narzędzi do prowadzenia debat
zdalnych. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium oceny ofert:
1) Cena: 100 % (100 pkt.);.
Termin realizacji zamówienia: 31.03.2022 r.
Warunki formalne jakie musi spełniać złożona oferta:
1) oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 1) i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy;

VI.

VII.

VIII.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym
do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 15:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data
wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), osobiście.

Dane kontaktowe:
Adres: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2,
59-220 Legnica
tel.: 76/ 862-94-30,
e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl
Rozstrzygnięcie postępowania:
O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie
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Załączniki:


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
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