
MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA
Departament Ochrony 
Przyrody

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIŚ/2017

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

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro nie będzie stosowana ustawa 
Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych.

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

Osoby upoważnione do kontaktów:
Anna Klisowska, teł. (+48 22) 369 28 61, e-mail: anna.klisowska@mos.gov.pl 
Krzysztof Rydel, tel. (+48 22) 369 25 87, e-mail: krzvsztof.rvdel@mos.gov.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem klauzul środowiskowych 
i społecznych, jeśli przedmiot zamówienia na to pozwala):

I.

Szkolenie „Kreatywne myślenie - kreatywne rozwiązywanie problemów”

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich dla 
pracowników i wolontariuszy parków narodowych oraz pracowników Ministerstwa Środowiska 
realizowane w ramach projektu pn.: „Promocja parków narodowych jako marki”. Projekt, a tym 
samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 
Umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0001/15-00. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

II. Termin wykonania zamówienia:

do 31.05.2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności 

szkoleniowej.

2. Dysponują co najmniej 1 trenerem, który zostanie skierowany do realizacji niniejszego 
zamówienia, który w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził minimum 10 szkoleń z zakresu

------ kreatywnego myślenia. Spełnienie-warunków określonych w pkt III, zostanie potwierdzone
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (+48 22) 36 92 479, faks: (+48 22) 36 92 290, www.mos.gov.pl 

Projekt „Promocja parków narodowych jako marki” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

III.
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przez Wykonawcę przez złożenie uzupełnionej tabeli ofert - stanowiącej załącznik nr 2 do 
Zapytania Ofertowego.

IV. Wymagania dotyczące oferty.

1. Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie:

Proszę o przedstawienie oferty uwzględniającej następujące elementy:
a) uzupełnioną tabelę ofert - stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z 

podaniem ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
(Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 
C ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2001 r. Nr 177, poz. 
1054, z późn. zm.), co zwalnia Wykonawcę z płacenia VAT).

2. Forma w jakiej ma być złożona oferta:
Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 
krzvsztof.rydel@mos.gov.pl. w tytule wiadomości wpisując „Kreatywne myślenie - projekt 
POIS”. Tabelę ofert podpisaną przez Wykonawcę należy przekazać w formie skanu danego 
dokumentu.

3. Termin składania ofert:
Oferty należy przesłać do dnia 16 lutego 2017 roku.

Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowego wezwania do uzupełnienia informacji
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Informacje które stanowią
podstawę do oceny w ramach kryteriów nie podlegają uzupełnieniu.

Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania:
Przy wyborze propozycji ofertowej, a tym samym trenera, Zamawiający będzie brał pod uwagę:

V.

Kryterium WagaLp.

1. Cena brutto 30%

Program szkolenia 20%2.

Doświadczenie trenera 30%3.

Materiał dodatkowy, np. artykuł wprowadzający informujący 
uczestników o temacie i celu szkolenia, książka związana z 
przedmiotem szkolenia, etc.

10%4.

Zadanie wdrożeniowe do realizacji przez uczestników po 
szkoleniu, mające na celu zastosowanie w praktyce 
umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

10%5.

1. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Cena” [C]:

Cena brutto oferty najtańszej
C = 30 x

Cena brutto oferty badanej
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Za kryterium „Cena brutto” można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Wynik zostanie 
zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Program szkolenia” [Ps]:

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji nt. programu szkolenia zamieszczonych 
przez Wykonawcę. W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy 
programu:

Praca w grupach - 0 - 4 pkt 
Praca indywidualna - 0 - 4 pkt 
Ćwiczenia fizyczne - 0 - 4 pkt 
Materiały audiowizualne - 0 - 4 pkt 
Prezentacja/wykład - 0 - 4 pkt

Za kryterium „Program szkolenia” można uzyskać łącznie maksymalnie 
20 punktów.

3. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Doświadczenie trenera” [Dt]:

W przedmiotowym kryterium ocenie będzie podlegać liczba szkoleń przeprowadzonych w 
ciągu ostatnich 3 lat z zakresu kreatywnego myślenia wykraczająca poza liczbę określoną w 
treści niniejszego zapytania ofertowego w poz. Ili pkt 2. Ocena zostanie dokonana na 
podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w tabeli ofert - stanowiącej 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ocenie będzie podlegać doświadczenie wyłącznie 
jednego trenera, który spełni warunki w pkt. III, poz.2. Zapytania Ofertowego.
W przypadku gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału Wykonawca wskaże 
większą liczbę trenerów, ocenie w ramach kryterium będzie podlegał trener wskazany na 
pierwszej pozycji.
Za każde szkolenie zrealizowane przez trenera z zakresu kreatywnego myślenia wykraczające 
poza liczbę określona w poz. III pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego zostanie przyznanych 
2 punkty, przy czym maksymalna liczba punktów nie przekroczy 30.

4. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Materiał dodatkowy” [Md]: 
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w 
tabeli ofert stanowiącej załącznik nr 2 do

dodatkowy”
zapytania ofertowego.

uzyskaćkryterium „MateriałZa można
10 punktów.

5. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Zadanie wdrożeniowe” [Zd]:
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w 
tabeli ofert stanowiącej załącznik nr 2 do

wdrożeniowe”
zapytania ofertowego.

uzyskaćkryterium „ZadanieZa można
10 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
[C+Ps+Dt+Md+Zd]. Łącznie możliwe jest do uzyskania 100 punktów. Wynik zostanie 
zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

VI. 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/katetzoria/4214 emas w ins/).
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2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku 
realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (jeśli dotyczy 
przedmiotu umowy/zlecenia).

3. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w 
Ministerstwie, przewidujących udzielenie MS licencji na materiały szkoleniowe na 
następujących polach eksploatacji:

a. wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną 
lub reprograficzną;

b. udostępnienie pracownikom Zleceniodawcy, w tym w intranecie Zleceniodawcy;
c. wprowadzenie do pamięci komputera.

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, mieści się w kwocie wynagrodzenia.
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