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ZAPYTANIE OFERTOWE *

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, ze zm.)

Ministerstwo Środowiska zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi szkoleniowej 
z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Zamawiający:
Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

Osoby upoważnione do kontaktów:
Monika Szamotulska, Departament Zarządzania Środowiskiem, fax: (+ 48 22) 36 92 473, e-mail: 
monika.szamotulska@mos.gov.pl
Elżbieta Kur, Departament Zarządzania Środowiskiem, e-mail: elzbieta.kur@mos.gov.pl

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez trenera 
warsztatów (szkoleń) z zakresu udostępniania informacji o środowisku. Szczegółowy zakres 
merytoryczny warsztatów jest opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Celem warsztatów jest przeszkolenie na poziomie podstawowym pracowników administracji publicznej 
zaangażowanych w proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Warsztaty zostaną 
zorganizowane w Warszawie. Liczba przeszkolonych osób 160, maksymalna liczba uczestników 
w jednej grupie warsztatowej 20 osób (8 grup szkoleniowych). Każdy warsztat będzie trwał jeden dzień 
szkoleniowy, przez który należy rozumieć 8 godzin zegarowych, w tym dwie przerwy po 15 minut 
i przerwa na obiad - 40 min. Warsztaty mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1. Przygotowanie programu warsztatów;
2. Przygotowanie harmonogramu warsztatów z podaniem terminów poszczególnych warsztatów;
3. Opracowanie, wydruk, dystrybucja wśród uczestników warsztatów materiałów szkoleniowych;
4. Opracowanie, wydruk, dystrybucja wśród uczestników warsztatów testów rozpoczynających, 

testów końcowych, ankiet ewaluacyjnych oraz certyfikatów;
5. Poprowadzenie warsztatów;
6. Przygotowanie raportu końcowego z wykonania Zamówienia.

Szczegółowy opis ww. zadań wskazany jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

II. Termin wykonania zamówienia:
Świadczenie usługi szkoleniowej obejmie okres od dnia podpisania umowy do 20.10.2017 r., przy czym 
przeprowadzenie wszystkich warsztatów odbędzie się w terminie od 25.09 do 15.10.2017 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu (np. szczególne uprawnienia, wymagana wiedza 
i doświadczenie) - doświadczenie zawodowe i kwalifikacje Wykonawców:

Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym:

1. Wykształcenie wyższe prawnicze;
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2. Doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń/warsztatów 
na podstawie różnych umów, z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 
o wartości łącznej nie mniejszej niż 10 000 zł brutto (kwota musi obejmować realizację zadań 
wymienionych w pkt I niniejszego rozeznania) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.

Za szkolenie lub warsztat uznaje się szkolenie trwające co najmniej jeden dzień, tj. min. 5 godzin 
zegarowych (z wykluczeniem przerw).

Wymagania dotyczące oferty:
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

a) Ocenie podlegać będzie cena brutto określająca całkowity koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę;

b) Cena powinna zawierać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do utworów powstałych w ramach wykonanej umowy.

IV.

1.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III 
Wykonawca załączy Wykaz trenerów skierowanych do realizacji zamówienia stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Wykonawca załączy Wykaz dodatkowych szkoleń/warsztatów w celu oceny w kryterium 
Doświadczenie trenera/trenerów - załącznik nr 5.
Wykonawca opracuje i załączy „konspekt warsztatów” zawierający:

• Nazwę szkolenia;
• Skrócony opis treści szkoleniowych opracowany przez Wykonawcę (konieczny 

do przeprowadzenia aby uczestnicy nabyli oczekiwane umiejętności);
• Opis proponowanych form i metod, które zostaną zastosowane w trakcie warsztatów wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru.

2.

3.

4.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: monika.szamotulska@mos.gov.pl oraz 
elzbieta.kur@mos.gov.pl do 24 kwietnia 2017 r.

Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych 
kryteriów oceny ofert i ich wagą:

V.

Kryterium WagaLp.
Cena brutto 65%1.
Konspekt warsztatów 15%2.
Doświadczenie trenera/trenerów 20%3.

100 %RAZEM

1. Cena (65% oceny):
Maksymalną liczbę punktów (65) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizacje zamówienia. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę:

0, x[65]P= rM5B

gdzie:

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto,

Cob - cena brutto oferty badanej
Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

2

mailto:monika.szamotulska@mos.gov.pl
mailto:elzbieta.kur@mos.gov.pl


2. Konspekt warsztatów (15% oceny):
Wykonawca zaproponuje konspekt warsztatów, który zostanie oceniony wg następującej skali:

- 0-5 pkt - dopasowanie i spójność proponowanych zagadnień do omówienia na warsztatach 
do oczekiwanych efektów warsztatów, wyczerpujących zakres oczekiwanych umiejętności - 
punkty zostaną przyznane w oparciu o opis treści warsztatów;

- 0-5 pkt - ocena opisu warsztatów w zakresie ich proponowanego przebiegu: forma jest 
nowoczesna, innowacyjna i interaktywna, angażująca uczestników szkolenia, pozwalająca na 
zdobycie praktycznej wiedzy - punkty zostaną przyznane na podstawie opisu przebiegu 
warsztatów;

- 0-5 pkt - możliwość wykorzystania informacji zdobytych podczas warsztatów w praktyce - 
punkty zostaną przyznane na podstawie opisu form i metod przeprowadzenia warsztatów oraz 
opisu treści warsztatów.

Łącznie za przygotowany konspekt możliwe jest do uzyskania 15 pkt.

3. Doświadczenie trenera/trenerów (20% oceny):
Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie trenera wskaże, inne niż na 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu szkolenia/warsztaty przeprowadzone przez 
trenera/trenerów wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 4. Wskazane szkolenia/ warsztaty 
muszą być z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie i być przeprowadzone 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to za ten okres.

Punkty za kryterium zostaną przyznane w łącznej liczbie do 20 pkt. Przy ocenie będzie brana pod uwagę 
liczba szkoleń/warsztatów z zakresu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, 
przeprowadzonych na podstawie różnych umów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
ogłoszenia niniejszego zamówienia.
Za doświadczenie wskazanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów ponad minimum 
wymagane, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

- w liczbie od 3 do 4 szkoleń - 7 punktów;
- w liczbie od 5 do 7 szkoleń - 14 punktów;
- w liczbie od 8 do 10 szkoleń i więcej - 20 punktów.

Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria uzyska najwyższą liczbę 
punktów. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje dodatkowe:
1. Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny 

z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra 
Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 
Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (http://www.mos.gov.pl/kateiroria/42l4 emas w nis/1. 
Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisywaniu umowy, że zapoznał się 
z Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy 
realizacji postanowień umowy.

2. Wykonawca wypełnia pole dotyczące ceny, zgodnie ze stanem na dzień składania oferty.

3. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu z wykonawcami w celu uzupełniania, wyjaśnienia 

lub doprecyzowania ofert oraz w celu zapewnienia ich porównywalności.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych w ofertach informacji.

VI.

3

http://www.mos.gov.pl/kateiroria/42l4


6. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszeń dokona wyboru ofert, a następnie skontaktuje się 
z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

7. Umowa zawierana z wykonawcą będzie zawierać m.in.:

a) informację o wysokości kar umownych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
umowy,

b) informację o wynagrodzeniu z tytułu praw autorskich (stanowiące składową 
wynagrodzenia).

8. Kary umowne będą naliczone m.in. w przypadku nienależytego przeprowadzenia szkolenia 
(niezgodnie z programem szkolenia, przyznanie Wykonawcy przez uczestników 
w kwestionariuszu oceny szkolenia oceny w zakresie jakości materiałów szkoleniowych oraz 
postawy i kompetencji trenera/-ów o średniej wartości poniżej 3), niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w zakresie przygotowania i przekazania każdemu z uczestników warsztatów 
oraz Zamawiającemu materiałów szkoleniowych.

9. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo 
po zrealizowaniu całego Zamówienia, podpisaniu protokołu zdawczo 
potwierdzającego realizację Zamówienia w terminie i bez wad, w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

10. Na wszystkich materiałach tworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany umieszczać logo Zamawiającego, które zostanie przekazane 
Wykonawcy drogą mailową w dniu zawarcia umowy oraz logo i napis „Sfinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz logoNFOŚiGW dostępne 
na stronie http://nfosiow.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-kraiowe/informacie-ogolne/instrukcia- 
oznakowania-przedsiewziec/.

11. Wykonawca na początku każdego Warsztatu poinformuje Uczestników, że organizatorem 
Warsztatów jest Ministerstwo Środowiska i że są one finansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu na 5 dni roboczych przed terminem 
warsztatu określonym w harmonogramie warsztatów w przypadku gdy nie zostanie zadeklarowana 
przez uczestników frekwencja na poziomie minimum 50 %. Odwołanie warsztatu przez 
Zamawiającego powoduje zmniejszenie wysokości Wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą 
jednostkowemu kosztowi warsztatu, określoną w Formularzu oferty.

13. W wyniku realizacji Zamówienia powstaną utwory w postaci harmonogramu, programu 
warsztatów, projektu certyfikatów, projektu testów rozpoczynających i kończących warsztaty, 
projektu ankiet ewaluacyjnych, raportu końcowego oraz materiałów szkoleniowych.

Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację Zamówienia 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ww. utworów 
na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową;

b) Wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;
c) Publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczanie w sieciach multimedialnych, w tym 
w Internecie i intranecie;

d) Wprowadzanie do pamięci komputera;
e) Publiczne wyświetlanie.

W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca zezwoli na korzystanie przez 
Zamawiającego ze sporządzonych przez niego lub dla niego opracowań tj. harmonogramu, programu 
warsztatów, projektu certyfikatów, projektu testów rozpoczynających i kończących warsztaty, projektu 
ankiet ewaluacyjnych, raportu końcowego oraz materiałów szkoleniowych oraz rozporządzania nimi 
i przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do niego.

odbiorczego
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Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, o których mowa powyżej oraz 
udzielenie ww. zezwoleń nie będzie limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmie rozporządzanie 
i korzystanie z ww. utworów lub ich opracowań, zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, 
jak i w ramach materiałów Zamawiającego.
14. Sale szkoleniowe, catering, obsługę organizacyjną oraz materiały biurowe zapewnia 

Zamawiający.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Z] 

Zarządzania ŚnMowjtakŁem

Małgorzata fhh

* Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w 
związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy.

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych 
w nim skutków prawnych.
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Załącznik nr 1

Zakres merytoryczny warsztatów z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku
1.1. Geneza i znaczenie dostępu do informacji;

1.2. Bierne i aktywne udostępnianie informacji;

1.3. Zakres pojęcia "informacja o środowisku".

2. Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim
2.1. Informacja o środowisku a informacja publiczna (rozróżnianie wniosków);

2.2. Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej;

2.3. Informacje podlegające udostępnianiu - wg:

- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

- ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (po nowelizacji).

2.4. Informacja o środowisku wymagająca wyszukiwania a informacja publiczna przetworzona;

2.5. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji.

3. Obowiązki organów w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o środowisku
3.1. Tworzenie publicznie dostępnego wykazu danych (PDWD) zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie w BIP; zamieszanie informacji o środowisku w PDWD;

3.2. Upublicznianie informacji powstających w ramach postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach);

3.3. Forma żądania i udostępniania informacji o środowisku;
3.4. Terminy na udostępnienie informacji o środowisku;

3.5. Wyjątki od zasady jawności;

3.6. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i środki odwoławcze oraz zaskarżenia 
przysługujące w przypadku odmowy;

3.7. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, sposoby ich naliczania i egzekucji 
administracyjnej.

4. Dostęp do informacji i ochrona danych osobowych - charakterystyka praw
4.1. Prawne gwarancje prawa do informacji publicznej i ochrony danych osobowych;

4.2. Wzajemne relacje prawa dostępu do informacji publicznej i prawa do ochrony danych 

osobowych;

4.3. Zasady przetwarzania danych osobowych a realizacja dostępu do informacji publicznej (czy 

dostęp do informacji publicznej może obejmować dostęp do danych osobowych);

4.4. Identyfikacja i ochrona danych osobowych w dokumentach środowiskowych.
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Załącznik nr 2

Szczegółowy opis zadań do realizacji przez Wykonawcę

1. Program warsztatów

1.1 Wykonawca przygotuje program warsztatów. Program musi uwzględniać obowiązujące akty prawne 
oraz wytyczne regulujące kwestie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

1.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy szczegółowy program warsztatów.

1.3 Zamawiający dokona weryfikacji szczegółowego programu Warsztatów i zgłosi uwagi albo 
poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji w ciągu 4 dni kalendarzowych od jego otrzymania. 
Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do szczegółowego programu Warsztatów w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W sytuacji gdy szczegółowy program 
Warsztatów w dalszym ciągu będzie wymagał poprawy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy kolejne 
uwagi w terminie 2 dni kalendarzowych, a Wykonawca wprowadzi poprawki w terminie 1 dnia 
kalendarzowego.

2. Harmonogram warsztatów

2.1 Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu, do akceptacji, w terminie 3 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy, harmonogram Warsztatów, obejmujący propozycje terminów 
poszczególnych Warsztatów wraz z podaniem imienia i nazwiska trenera/trenerów.

2.2 Zamawiający dokona weryfikacji harmonogramu Warsztatów i zgłosi Wykonawcy ewentualne 
uwagi albo poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego 
otrzymania.

2.3 Wykonawca wprowadzi do harmonogramu Warsztatów poprawki i przekaże poprawiony 
harmonogram Zamawiającemu, drogą elektroniczną, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia 
przekazania uwag przez Zamawiającego. W sytuacji gdy przedstawiony harmonogram w dalszym ciągu 
będzie wymagał poprawy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy kolejne uwagi w terminie 2 dni 
kalendarzowych, a Wykonawca wprowadzi poprawki w terminie 1 dnia kalendarzowego.

3. Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów

3.1 Wykonawca zapewni opracowanie, wydruk i dystrybucję materiałów szkoleniowych wśród 
uczestników warsztatów. Materiały szkoleniowe powinny być w formie wydrukowanej prezentacji z 
miejscem na notatki (wydruk w ilości odpowiadającej liczbie uczestników warsztatów). Wydruk 
materiałów dwustronny, w układzie zapewniającym czytelność. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
materiały również w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe zostaną opracowane zgodnie z 
obowiązującymi aktami prawnymi, w oparciu o studia przypadku i muszą uwzględniać ćwiczenia 
praktyczne.

3.2 Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe do miejsca realizacji warsztatów.

3.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy projekt materiałów szkoleniowych.

3.4 Zamawiający dokona weryfikacji otrzymanych projektów materiałów szkoleniowych i zgłosi 
Wykonawcy ewentualne uwagi albo poinformuje Wykonawcę o ich akceptacji w terminie 3 dni 
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

3.5 Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do projektów materiałów szkoleniowych w terminie 
3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W sytuacji gdy projekty 
materiałów szkoleniowych w dalszym ciągu będą wymagały poprawy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy 
kolejne uwagi w terminie 2 dni kalendarzowych, a Wykonawca wprowadzi poprawki w terminie 1 dnia 
kalendarzowego.
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4. Testy rozpoczynające, testy końcowe, ankiety ewaluacyjne i certyfikaty

Wykonawca zapewni opracowanie, wydruk dwustronny oraz dystrybucję testów, ankiet oraz 
certyfikatów wśród uczestników warsztatów (wydruk w ilości odpowiadającej liczbie uczestników 
warsztatów). Wykonawca dostarczy ww. materiały do miejsca realizacji warsztatów.

4.1 Test rozpoczynający i test końcowy oraz ankieta ewaluacyjna

4.1.1 Celem testów jest badanie przyrostu wiedzy uczestników na początku oraz na końcu warsztatów.
4.1.2 Ankieta ewaluacyjna musi pozwalać na ocenę warsztatów w szczególności w zakresie: postawy i 
kompetencji trenerów, wartości merytorycznej warsztatów i ich dostosowania do potrzeb 
szkoleniowych uczestników oraz jakości miejsca w którym odbywają się warsztaty i cateringu, 
uwzględniając skalę ocen każdego z elementów od 1 do 5, gdzie 1 - to ocena bardzo słaba, a 5 - to 
ocena bardzo dobra.

4.1.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do akceptacji, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy projekt testu rozpoczynającego Warsztaty i projekt testu końcowego oraz projekt 
ankiety ewaluacyjnej. Ankieta ewaluacyjna musi pozwalać na ocenę Warsztatów w szczególności 
w zakresie: postawy i kompetencji trenerów, wartości merytorycznej Warsztatów i ich dostosowania do 
potrzeb szkoleniowych Uczestników oraz jakości miejsca, w którym odbywają się warsztaty i cateringu, 
uwzględniając skalę ocen każdego z elementów od 1 do 5, gdzie 1 - to ocena bardzo słaba, a 5 - to ocena 
bardzo dobra.

4.1.4 Zamawiający dokona weryfikacji projektów i zgłosi uwagi w ciągu 4 dni kalendarzowych od ich 
otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do projektów w ciągu 5 dni kalendarzowych 
od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W sytuacji gdy projekty w dalszym ciągu będą 
wymagały poprawy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy kolejne uwagi w terminie 2 dni kalendarzowych, 
a Wykonawca wprowadzi poprawki w terminie 1 dnia kalendarzowego.

4.2 Certyfikat
4.2.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy projekty certyfikatu dla uczestników warsztatów.
4.2.2 Zamawiający dokona weryfikacji otrzymanych projektów certyfikatu i zgłosi Wykonawcy 
ewentualne uwagi albo poinformuje Wykonawcę o akceptacji w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia 
ich otrzymania.

4.2.3 Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do projektu certyfikatu w terminie 3 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W sytuacji gdy projekt certyfikatu w 
dalszym ciągu będzie wymagał poprawy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy kolejne uwagi w terminie 2 
dni kalendarzowych, a Wykonawca wprowadzi poprawki w terminie 1 dnia kalendarzowego.

5. Przeprowadzenie warsztatów
5.1 Warsztaty powinny mieć charakter interaktywny i powinny być przeprowadzone w oparciu o:

- rozwiązywanie praktycznych przykładów, w oparciu o studia przypadków,
- prezentację multimedialną z wykorzystaniem elementów wykładu,
- odpowiedzi na pytania Uczestników - omówienie problemu.

5.2 Każdy z Warsztatów rozpocznie się testem rozpoczynającym, a zakończy się testem końcowym. 
Uczestnikom, którzy uczestniczyli w Warsztatach, co zostało potwierdzone podpisem Uczestnika na 
liście obecności, zaliczyli test końcowy na poziomie przynajmniej 50%, zostaną wydane certyfikaty. 
Certyfikaty zostaną wydrukowane i dostarczone Uczestnikom przez Wykonawcę (najpóźniej w ciągu 5 
dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich Warsztatów).
5.3 Po zakończeniu każdego z Warsztatów Wykonawca rozda uczestnikom do wypełnienia ankiety 
ewaluacyjne i zbierze wypełnione ankiety.

5.4 Kopie elektroniczne ankiet będą przesyłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 
Zamawiającego, tego samego dnia po zakończeniu każdego z Warsztatów. Wykonawca zapewni zwrot
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wypełnionych ankiet na poziomie wynoszącym co najmniej 70%. Po zakończeniu wszystkich 
Warsztatów, Wykonawca przekaże wypełnione przez uczestników ankiety Zamawiającemu jako 
załącznik do raportu końcowego.

5.5 Wykonawca na początku każdego Warsztatu poinformuje uczestników, że organizatorem 
Warsztatów jest Ministerstwo Środowiska i że są one finansowane ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Raport końcowy z wykonania Zamówienia
Wykonawca opracuje i przekaże do Ministerstwa Środowiska w formie elektronicznej na płycie CD 
oraz w formie papierowej, raport końcowy z wykonania Zamówienia. Raport powinien zawierać 
następujące informacje:

- dane trenera, którzy przeprowadzili warsztaty,
- opis przebiegu Warsztatów wraz z ich programem,
- załączniki w postaci materiałów szkoleniowych oraz testów rozpoczynających i końcowych wraz

z wynikami.

Zastępca Dyrektora
ZarządSfffflffikiem

Małgorzata Typka
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Załącznik nr 3

Formularz oferty
Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.

Świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

My/Ja, niżej podpisani:

działając w imieniu i rzecz:

oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena brutto łącznie całego zamówieniaCena brutto za przeprowadzenie jednego 
warsztatu

Oświadczam, że cena usługi uwzględnia wysokość praw autorskich oraz wszystkie podatki, opłaty 
manipulacyjne, koszty wykonania zamówienia.

, dnia
podpis i pieczęć
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Załącznik nr 4

Wykaz trenerów skierowanych do realizacji zamówienia

Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.
Świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

przedmiotowego zamówienia:

Lp. Imię i 
nazwisko 
trenera

Wykształcenie
trenera

Przedmiot szkolenia, 
liczba godzin, 
data wykonania 

(mm.rrrr-mm.rrrr)

Nazwa podmiotu dla którego 
zostało zrealizowane szkolenie 

wraz numerem telefonu lub 
adresem e-mail do 

przedstawiciela tego podmiotu

Wartość
szkolenia

Podstawa do 
dysponowania 

trenerem

1.
2.

, dnia
podpis i pieczęć
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Załącznik nr 5

Wykaz dodatkowych szkoleń/warsztatów przeprowadzonych przez trenera/trenerów

Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.
Świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

Oświadczam, że trenerzy przeprowadzili następujące szkolenia/warsztaty:

Nazwa podmiotu dla którego zostało zrealizowane 
szkolenie wraz numerem telefonu lub adresem e-mail 

do przedstawiciela tego podmiotu

Wartość szkoleniaImię i 
nazwisko 
trenera

Przedmiot szkolenia, 
liczba godzin, 
data wykonania 

(mm.rrrr-mm.rrrr)

Lp.

1.
2.

, dnia
podpis i pieczęć
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