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Mokrsko, 12.07.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych, spotkań 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć warsztatowych, spotkań  

w ramach Zadania „Niewidzialni sąsiedzi – ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko”, 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

 

I. Dane zgłaszającego zapytanie ofertowe 

Gmina Mokrsko,  

Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, NIP 832-19-79-374, REGON 730934654 

godziny pracy: poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30-15.30, tel. 43 886 32 

88, faks 43 886 32 77, e-mail: urzad@mokrsko.pl, adres strony internetowej: 

www.mokrsko.pl 

II. Tryb 

ART. 4 PKT 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 

r. poz. 2164) 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi warsztatowe – przeprowadzenie zajęć z zakresu 

różnorodności biologicznej w naszym otoczeniu, realizowanych na terenie Gminy 

Mokrsko.  

Zajęcia podzielone zostaną na 3 kategorie uczestników: 

1. dzieci i młodzież - trzy dwugodzinne spotkania x trzy świetlice wiejskie (6 h w każdej  

z trzech świetlic wiejskich, łącznie 18 h, ta sama tematyka w każdej z grup), 

2. osoby niepełnosprawne - trzy dwugodzinne spotkania w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Mokrsku, 

3. dorośli (głównie seniorzy i rolnicy) - trzy dwugodzinne spotkania. 

Tematyka oscylować będzie wokół różnorodności biologicznej w naszym otoczeniu: 

gatunki ptaków, siedliska – rośliny, które możemy spotkać na co dzień.  

Przykładowe tematy zajęć: ptaki w naszym sąsiedztwie, ptaki, które może spotkać na wsi  

i polach, bocian - sąsiad człowieka, biologia, wędrówki, siedliska i rośliny pól uprawnych, 

krajobrazu rolniczego, nietoperze - niewidoczni sąsiedzi, występowanie ochrona. 

W zajęciach dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych planuje się przekazanie 

większej ilość informacji użytkowych, m.in. dokarmianie ptaków, wieszanie budek 

lęgowych. Zajęcia muszą być ponadto dostosowane do stopnia niepełnosprawności 

uczestników.  

Spotkania dla osób dorosłych (głównie seniorów i rolników) skoncentrowane będą na 
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praktycznej wiedzy dotyczącej różnorodności biologicznej i jej ochrony, ekosystemów 

(głównie pola i łąki oraz las), wpływu intensyfikacji rolnictwa na ekosystemy. 

Szczegółowy program zajęć ustalony zostanie w porozumieniu z koordynatorem projektu. 

Łączna ilość godzin zegarowych: 30. 

Materiały do realizacji zajęć dostarcza Wykonawca.  

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonanie usługi nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. Szczegółowy 

harmonogram ustalany będzie w porozumieniu z koordynatorem projektu. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający 

doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć warsztatowych, udokumentowane 

odpowiednimi zaświadczeniami, referencjami, których kserokopie stanowić będą załącznik 

do formularza ofertowego. 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 

się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem 

proponowanej kwoty brutto za 1 godzinę zajęć warsztatowych. Ofertę należy przekazać 

pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać drogą 

elektroniczną do dnia 25.07.2016 r., do godz.12.00.  

1. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być 

zaadresowana na adres: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko,  

z dopiskiem „Niewidzialni sąsiedzi – ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko” 

2. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną (konieczny jest podpis Wykonawcy 

– forma skanu) na adres: urzad@mokrsko.pl. 

Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania dokumentów 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego jest Natalia Zwierz, tel. 43 886 32 88, e-mail: n.zwierz@mokrsko.pl. 

VIII. Kryteria oceny ofert 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę spełniającego 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy 

czym: 
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a) Cena – 80%: 

 Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej  

------------------------------    x 80  = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

b) Doświadczenie – 20%: 

Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane w skali punktowej od 20 do 40, 

w następujący sposób: 

 20 pkt dla 11-20 godzin doświadczenia,  

 30 pkt dla 21-40 godzin doświadczenia, 

 40 pkt dla 41 i więcej godzin doświadczenia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania 

po tym terminie.  

  

IX. Wyniki postępowania 

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców oraz zamieści informację  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mokrsko do dnia 27.07.2016 r. 
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Załącznik do Zapytania ofertowego  

 

 

……………………. dnia………………… 

…….……………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko/nazwa, adres Oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę i zobowiązuję się świadczyć usługę 

przeprowadzenia zajęć warsztatowych, spotkań w ramach Zadania „Niewidzialni sąsiedzi – 

ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie zobowiązuję się 

do świadczenia usługi za cenę jednostkową  za 1 godzinę zegarową:  

brutto …………………………….PLN, słownie: 

……………….………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164), 

a w szczególności: 

1) posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi;   
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;   
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia;   
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164). 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść. 

Pozostaję związany/-a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

    

…………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 


