
 

Projekt „Na straży Puszczy Noteckiej” dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z 
Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Gorzów Wlkp., dn. 10.11.2022 r.  
 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2022 
 
 
Na podstawie Umowy Grantowej nr K1d/0337 zawartej w Warszawie w sprawie Projektu 
„Na straży Puszczy Noteckiej” dzięki dofinansowaniu przez Islandię, Liechtenstein, 
Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  
 
 
I. Zamawiający 
 
"Fundacja Rozwoju Holistycznego", z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 50/7, 
66-400 Gorzów Wlkp., NIP  5993138722, REGON: 08049214 zwana w dalszej części 
umowy zamawiającym.  

Adres do korespondencji: ul. Traugutta 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ”PROMOCJA 
EKOLOGII W ŚRODOWISKU LOKALNYM” dla  młodzieży uczęszczającej do Szkół 
Podstawowych/Ponadpodstawowych z terenów gminnych okalających Puszczę Notecką. 
Dokonany zostanie wybór 2 oferentów do realizacji zadania osobno w województwie 
lubuskim i osobno w województwie wielkopolskim.  
Liczba: 26 grup (26 grup na woj. Lubuskie oraz 26 grup na województwo wielkopolskie) 
Liczba godzin: 30h warsztatowych dla każdej z grup.  
 
Każdy z realizatorów odpowiedzialny będzie za: 

Prowadzenie warsztatów zajęciowych dla 260 uczestników (podzielonych na 26 grup). 
Uczestnikami warsztatów będzie młodzież z obszaru okalających tereny Puszczy 
Noteckiej. Miejscem realizacji warsztatów będą szkoły uczestników (lub inne miejsce 
na obszarze woj. Lubuskiego lub woj. Wielkopolskiego wskazane przez 
Zamawiającego).  
 
Dla 13 grup biorących pierwszy raz udział w projekcie (wskazanych przez 
koordynatora projektu): 
Tematyka warsztatów: PROMOCJA EKOLOGII W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 
Podczas warsztatów należy poruszyć zagadnienia:  
1. W jaki sposób młodzi ludzie mogą zrzeszać się i działać na rzecz środowiska 

lokalnego 
2. Narzędzia partycypacji społecznej: konsultacje społeczne, petycje, inicjatywy 

uchwałodawcze, udostępnianie informacji publicznej, budżety obywatelskie 



 

Projekt „Na straży Puszczy Noteckiej” dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z 
Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

3. Przykłady akcji proekologicznych do wdrożenia w środowiskach lokalnych, 
wzrost świadomości na temat ochrony lasów przed pożarami, promocja sieci 
Strażników Puszczy Noteckiej 

4. Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej, planowanie jednodniowych 
imprez plenerowych skoncentrowanych na tematyce ochrony lasów przed 
pożarami oraz promującej aktywność sieci „Strażników Puszczy”. 

 
Dla 13 grup biorących po raz drugi udział w projekcie (wskazanych przez 
koordynatora projektu): 

1. Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej, planowanie jednodniowych 
imprez plenerowych skoncentrowanych na tematyce ochrony lasów przed 
pożarami oraz promującej aktywność sieci „Strażników Puszczy”. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z uczestnikami warsztatów drugiej 
edycji kampanii medialnych pod nazwą „Chrońmy naszą Puszczę” 
skoncentrowanej na tematyce ochrony lasów przed pożarami.  

3. Przygotowanie wraz z uczestnikami materiałów merytorycznych oraz 
zaplanowanie przebiegu debaty oraz Sympozjum „Strażników Puszczy”. 

4. Przeanalizowanie otrzymanych odpowiedzi na petycje składane w roku 2022 
oraz opracowanie zagadnień które zawarte zostaną w petycjach na rok 2023 

 
 

Warsztaty powinny być prowadzone w sposób angażujący uczestników z zachowaniem 
zasad dobrego rządzenia takich jak: równych szans kobiet i mężczyzn, dostępności dla 
osób o różnych potrzebach i sytuacji rodzinnej. Oferent powinien zagwarantować 
możliwość realizacji warsztatów w przypadku wprowadzenia daleko idących obostrzeń 
pandemicznych na terenie kraju, np. prowadząc je w formule online.  

 
Czas trwania warsztatów: 30 godzin x 26 grup = 780 godzin 
Koszty dojazdu do miejsca realizacji warsztatów, wyżywienia lub/i ewentualnych 
noclegów leżą po stronie oferenta, który powinien uwzględnić je w końcowej cenie 
realizacji warsztatów.  

 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamówienie będzie wykonywane od stycznia 2023 r. do września 2023 r., według 
harmonogramu dostarczonego przez zamawiającego. 

 
V. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Oferta powinna być: 
 

 Opatrzona pieczątką 
 Posiadać datę sporządzenia 
 Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
 Posiadać wskazanie dot. obszaru realizacji zadania.  
 Podpisana czytelnie przez wykonawcę 
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2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku. 
 
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
fundacja.frh@gmail.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres biura 
projektu: "Fundacja Rozwoju Holistycznego", Gorzów Wlkp., ul. Traugutta 6, 66-400 
Gorzów Wlkp., do dnia 05.12.2022 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

VII. Ocena ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena – 60% oceny 
2) Opis doświadczenia oferenta – 40 % 

 
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli : 
 

 wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.12.2022 r.  a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony 19.12.2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie i na stronie projektu. 

IX. Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 600-676-083. 
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IX. Załączniki 

 Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1. 
 Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia – załącznik nr 2. 
 Opis doświadczenia oferenta zgodnego z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 3. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
..................................................                                     ....................................., dnia ................. 
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                                     / miejscowość/ 
 

 
 

O F E R T A 
 
 

Do  
       "Fundacja Rozwoju Holistycznego"  
       ul. Sikorskiego 50/7  
       66-400 Gorzów Wlkp. 
 
1. 
....................................................................................................................................................... 

/ nazwa i adres Wykonawcy / 
Numer telefonu.......................................... numer faksu............................................................... 
adres internetowy........................................... e-mail ................................................................... 
REGON:........................................................... NIP....................................................................                
 
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.11.2022 r. dotyczące: 
Realizacji panelu warsztatowego dla 26 grup zlokalizowanych na obszarze województwa 
 LUBUSKIEGO 
WIELKOPOLSKIEGO 
 
zobowiązuję się wykonać zadanie za następującą cenę: 
 
- Cena netto: ............................... zł. + podatek VAT ……...... % w wysokości : 
........................... zł. 
- Cena brutto z podatkiem VAT - ......................................................................................... zł.  
Słownie:........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu  
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji z późniejszymi zmianami. 
 
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę zgodnie z projektem 
umowy przedstawionym przez Zamawiającego w terminie i miejscu zaproponowanym przez 
Zamawiającego nie później jednak niż do końca związania ofertą. 
 
5. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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6. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................... 
 
7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: 
 
a/ imię i nazwisko : 
………………………………………………………………………………………………….. 
b/ numer telefonu : 
………………...............................................................................................................................  
 
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
                                 
 
 
 
 
                                                                                                 ……………………………………………………  
                                                                                                                                                                                                            Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
                                                                                                                                                                                                 Pieczątka wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej                          
z przedmiotem zamówienia 

 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że prowadzę działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. 
 
Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń, wynikających z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          ……………………………. 

                                                                                                                                                                          Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do składania oświadczenia  
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 

Opis doświadczenia oferenta zgodnego z przedmiotem zamówienia  
(max 1500 znaków ze spacjami) 

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

                                                                                                                                                                          Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do składania oświadczenia  

 
 


