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Zapytanie ofertowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na 

realizację usługi: 

Organizacja i obsługa akcji promocyjnej z okazji 100-lecia niepodległości Polski. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone zgodnie  

z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW. 

 

1. Zamawiający 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP 522 00 18 559 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa akcji promocyjnej z okazji 100-lecia 

niepodległości Polski, na którą składają się następujące działania: 

 organizacja 10 stanowisk do rozdawania sadzonek drzew za butelki pet / baterie i 

przeprowadzania quizu (w tym uzyskanie wymaganej zgody/zgód na przeprowadzenie akcji 

w konkretnym miejscu/miejscach) 

 zakup i konfekcjonowanie, przygotowanie do rozdawania 10 000 sadzonek (1000 sadzonek 

na stanowisko) – sadzonki kontenerowe, polskie gatunki drzew, przygotowane do 

indywidualnego sadzenia, 

 przygotowanie krótkiego regulaminu akcji, obejmującego przede wszystkim zasady: za ile 

przyniesionych surowców i za jaki wynik w quizie można otrzymać ile sztuk sadzonek,  

 obsługa 10 stanowisk, polegająca na przyjmowaniu surowca i wydawaniu sadzonek drzew, 

przeprowadzaniu quizu (tylko w 3 punktach) i wydawaniu sadzonek, w szczególności: 

o 7 stanowisk, każde powinno zawierać: min. 1 namiot (biały o min. wymiarach 3x2m) 

oznakowany kolorowym logotypem NFOŚiGW i nazwą akcji (nazwę akcji Zamawiający 

poda po podpisaniu umowy), miejsce odpowiednie do przechowywania sadzonek 

drzew, miejsce wydawania sadzonek, odpowiednie miejsce na zbiórkę surowców 

(butelki plastikowe typu PET / baterie),  

o 3 stanowiska, każde powinno zawierać: możliwość podłączenia ekranu dotykowego 

do przeprowadzenia quizu (3 ekrany z podstawami dostarczy Zamawiający, po 

stronie Wykonawcy jest zapewnienie laptopów do obsługi aplikacji i quizu), min. 1 
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namiot (biały o min. wymiarach 3x2m) oznakowany kolorowym logotypem NFOŚiGW 

i nazwą akcji (nazwę akcji Zamawiający poda po podpisaniu umowy), miejsce 

odpowiednie do przechowywania sadzonek drzew, miejsce wydawania sadzonek, 

odpowiednie miejsce na zbiórkę surowców (butelki plastikowe typu PET / baterie),  

 zapewnienie odbioru surowców (butelki plastikowe typu PET / baterie),  przez 

upoważnionego odbiorcę, umożliwienie przeliczenia zebranego materiału do celów 

statystycznych, podanie efektu ekologicznego, który wynika ze zbiórki 

 zapewnienie kartonowych opakowań z nadrukiem (logo NFOŚiGW, certyfikat, krótka 

instrukcja sadzenia drzewa) i konfekcjonowania sadzonek w kartonowe opakowania 

(certyfikat powinien mieć możliwość oderwania i zatrzymania na pamiątkę, opakowania 

kartonowe powinny być wielkości około 15x20cm po rozłożeniu z tektury/papieru 

ekologicznej z nadrukiem – przykładowe zdjęcie opakowania w zał. 2) 

 przygotowane pytań do quizów dot. ekologii, recyklingu i niepodległości Polski oraz 

przygotowanie samych quizów do wyświetlenia na ekranach dotykowych  

 zapewnienie banera z kolorowym logotypem NFOŚiGW i nazwą akcji na każdym namiocie w 

każdym punkcie akcji, widocznego nad namiotem lub nadruku na namiocie (preferowany 

kolor namiotu biały) 

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

 

 Ostateczny termin realizacji zamówienia: 8 lub 9 września 2018 roku 

 Miejsce realizacji zamówienia: 10 wybranych miejsc na terenie Warszawy 

(zaakceptowanych z Zamawiającym po podpisaniu umowy, np. Park Agrykola, pl. Defilad 1 

przed Pałacem Kultury i Nauki) , łatwo dostępnych dla mieszkańców, preferowane w różnych 

dzielnicach, charakterystycznych miejscach odwiedzanych przez warszawiaków w weekendy 

 Czas realizacji zamówienia: godz. 10.00-16.00 

 

4. Sposób przygotowania ofert 

 

Oferta, musi zawierać: 

1) ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia, 

2) kosztorys sporządzony wg tabeli stanowiącej zał. 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 
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3) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, 

4)  podpis osoby uprawnionej do składania oferty w imieniu firmy. 

 

5. Sposoby oraz termin składania ofert 

 

Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów drogą mejlową w terminie  

do godz. 10.00 dnia 20 lipca 2018 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a 

nie wysłania jej przez Wykonawcę) na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl , w tytule wpisując ”Akcja 

promocyjna z okazji 100-lecia niepodległości Polski – OFERTA”. 

 

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

 

6. Kryteria oceny ofert 

Za ofertę ważną, uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w opisie 

przedmiotu zamówienia i złożona przez wykonawcę w terminie i we wskazany sposób.  

  

Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następującego kryterium:                                                                         

• Cena – 100 pkt. 

 

Najniższa ofertowana cena 

----------------------------------- x 100 pkt 

Cena ocenianej oferty 

 

7. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie. 

 

8. Osoba do kontaktu 

 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
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Joanna Heyda 

Starszy specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW 

tel. 22 45 90 521, mob. 724 700 887, mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl  

mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

