
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 

02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwraca się z prośbą o złożenie oferty 

cenowej na realizację usługi: 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu komputerowego (na dwóch komputerach, 

monitory dotykowe zapewnia Zamawiający) i innych zabaw/gier edukacyjnych (min. 3 oprócz 

konkursu komputerowego, np. malowanie toreb, kolorowanki itp.) na stoisku NFOŚiGW 

podczas targów towarzyszących konferencji pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia- 

w świetle zagrożeń GMO”.  

Konkurs będzie skierowany do: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie koncepcji komputerowego konkursu edukacyjnego – przygotowanie 

szczegółowego scenariusza przebiegu konkursu oraz aplikacji konkursowej. Konkurs ma 

nawiązywać do tematu konferencji: „Żywność darem dla życia i zdrowia - w świetle 

zagrożeń GMO”. 

2. Przygotowanie zabaw/gier związanych z tematyką konkursu (min. 3 oprócz konkursu 

komputerowego). 

3. Aranżację powierzchni na potrzeby komputerowego konkursu edukacyjnego oraz 

zabaw/gier edukacyjnych – do wykorzystania na realizację konkursu przestrzeń przed 

stoiskiem, powierzchnia w namiocie Zamawiającego, stoły, krzesła i monitory dotykowe – 

2 sztuki (Zamawiający zapewni monitory dotykowe). 

4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia komputerowego konkursu 

edukacyjnego oraz zabaw i gier edukacyjnych. 

5. Obsługę publiczności zainteresowanej konkursami edukacyjnymi na stoisku NFOŚiGW 

w trakcie trwania targów. 

6. Nadzór nad działaniami prowadzonymi na powierzchni przeznaczonej na działania 

edukacyjne.  

7. Dystrybucja i zapewnienie drobnych nagród dla uczestników konkursu. 

 

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

9 września 2017 r. 

Warszawa, Plac Defilad, stoisko NFOŚiGW, godz. 11.00 – 18.00. 

 

3. Kryteria oceny oferty. 

Ocena ofert przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia postępowania dokonana zostanie 

na podstawie następujących kryteriów: 



- cena netto – waga 100%. 

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona 

przedstawionym wymaganiom oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę 

ofertową netto. 

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone zgodnie z procedurą rozeznania rynku, 

ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro i nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Termin oraz sposób składania ofert. 

Oferty można składać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 na adres 

mailowy: aneta.polec@nfosigw.gov.pl 

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. 

Aneta Połeć: aneta.polec@nfosigw.gov.pl 
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