
 

 

Zapytanie ofertowe 

 

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

usługi: 

Wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia akcji edukacyjno-

promocyjnej z okazji 30-lecia NFOŚiGW. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień przez NFOŚiGW, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia akcji 

edukacyjno-promocyjnej z okazji 30-lecia NFOŚiGW. 

Zadaniem Wykonawcy będzie wsparcie Zamawiającego przy realizacji akcji edukacyjno-promocyjnej, 

w dwóch etapach. 

Etap I (książka), obejmujący: 

(1) Przygotowanie, twórczą konsultację treści książki dla dzieci o Enfosiu, zilustrowanie oraz 

wydanie i druk książki; 

(2) Opracowanie założeń i przeprowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem 

książki o Enfosiu. 

Etap II (postać ekoludka nawiązująca do NFOŚiGW), obejmujący: 

(3) Zaprojektowanie, wykonanie i produkcję postaci ekoludka (maskotki Enfoś). 

Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy określono w załączonej tabeli, która jest integralną częścią 

zapytania ofertowego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

wszystkich utworów wytworzonych w ramach i na rzecz niniejszego zamówienia na zasadach 

określonych w umowie. 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na 125 000 zł netto (bez VAT).  

3. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji: do 1 października 2019 r.  

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań określono w załączonej tabeli, która jest integralną częścią 

zapytania ofertowego. 



4. Sposób przygotowania ofert 

Oferta musi zawierać: 

1) Ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia przedstawiono w załączonym 

szczegółowym kosztorysie – w tym celu należy wypełnić zaznaczone na szaro pola w załączonej 

tabeli, tabela ta musi być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy. 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku  

z realizacją zamówienia.  

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5, będące także 

podstawą do oceny oferty w Kryterium Doświadczenie Konsultanta: 

 Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie humanistyczne 

(absolwent filologii polskiej) Konsultanta; 

 Wykaz wydanych książek dla dzieci, których Autorem był Konsultant, z podaniem 

tytułu; 

 Wykaz kursów/warsztatów/szkoleń z zakresu pisania (w tym pisania tekstów 

adresowanych do dzieci), przeprowadzonych lub prowadzonych przez Konsultanta, z 

podaniem ich nazw, miejsca i daty przeprowadzenia. 

3) Dokument, w formie oświadczenia, potwierdzający min. 5-letnie doświadczenie Wykonawcy 

w zakresie działań promocyjnych/PR. 

4) Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. 

5) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta i załączone do niej dokumenty zostały podpisane przez 

pełnomocnika Wykonawcy. 

 

5. Wymagania podmiotowe – warunki udziału w postępowaniu dla 

Wykonawcy 

W celu wykonania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że: 

1) Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie działań promocyjnych/PR. 

2) Do realizacji zamówienia zapewni jednego Konsultanta spełniającego poniższe wymagania:  

 Posiada wykształcenie humanistyczne (absolwent filologii polskiej);  

 Jest on Autorem minimum 3 wydanych w języku polskim książek dla dzieci; 

 Prowadził/prowadzi zajęcia z zakresu pisania (w tym pisania tekstów adresowanych do 

dzieci), tj. minimum 3 kursy/warsztaty/szkolenia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia ww. 

dokumentów jedynie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Uzupełnione dokumenty nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty w Kryteriach oceny ofert. 

 

6. Sposoby oraz termin składania ofert 

Ofertę należy przesłać w terminie do 29 marca 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na 

adres: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych. 

7. Kryteria oceny ofert 

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

przedmiotu zamówienia i złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania opisane w pkt. 4 i 5.  
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Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena – max. 60 pkt. 

Najniższa ofertowana cena 
----------------------------------- x 60 pkt 
Cena ocenianej oferty 
 

2) Doświadczenie Konsultanta – max. 40 pkt. 

a) Doświadczenie w prowadzeniu kursów/warsztatów/szkoleń 

(ocena oferty dokonana zostanie na podstawie przysłanego wraz z ofertą wykazu przeprowadzonych 

lub prowadzonych kursów/warsztatów/szkoleń z zakresu pisania, w tym pisania tekstów 

adresowanych do dzieci) – max. 20 pkt.: 

 oferta Wykonawcy, który zapewni Konsultanta, który przeprowadził lub prowadzi  

3 kursy/warsztaty/szkolenia, otrzyma – 0 punktów, 

 za każdy 1 kolejny przeprowadzony lub prowadzony kurs/warsztat/szkolenie powyżej 

minimalnej liczby 3, oferta otrzyma – 5 punktów, przy czym za 4 i więcej powyżej minimum – 

otrzyma 20 punktów. 

UWAGA: liczba przeprowadzonych lub prowadzonych kursów/warsztatów/szkoleń nie może być 

mniejsza niż 3. 

b) Liczba wydanych w języku polskim książek dla dzieci 

(ocena oferty dokonana zostanie na podstawie przesłanego wraz z ofertą wykazu wydanych książek  

z podanym tytułem) – max. 20 pkt.: 

 oferta Wykonawcy, który zapewni Konsultanta, który jest Autorem 3 książek dla dzieci, 

otrzyma – 0 punktów, 

 za każdą 1 kolejną książkę powyżej minimalnej liczby 3, oferta otrzyma 5 punktów, przy czym 

za 4 i więcej powyżej minimum – otrzyma 20 punktów. 

UWAGA: liczba wydanych książek, których Autorem był Konsultant nie może być mniejsza niż 3. 

 

8. 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. 

 

9. Osoby do kontaktu 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Joanna Zemełka-Wiktorowska 

(joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 644, kom. 724 700 801), pracownik Departamentu 

Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW. 

mailto:joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl,

