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Szacowanie wartości zamówienia polegającego na wynajmie, przygotowaniu powierzchni, 
opracowaniu projektu i wykonaniu trzech murali, związanych z historią i działalnością 
parków narodowych w Polsce oraz realizowaną przez nie misją ochrony przyrody.

Celem zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo 
Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych 
kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku
i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

ZAMAWIAJĄCYI.

Ministerstwo Klimatu 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni, opracowanie projektów i 
wykonanie trzech murali, tematycznie związanych z historią i działalnością parków 
narodowych w Polsce oraz realizowaną przez nie misją ochrony przyrody, o 
powierzchni nie mniejszej niż 100m2 każdy.

III. CELE DZIAŁANIA

Cel strategiczny:

Budowanie trwałego społecznego poparcia dla instytucji parków narodowych oraz 
generowanie aktywnego zaangażowania Polaków w realizowaną przez nie misję 
ochrony przyrody.

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (+48 22) 36 92 479, faks: (+48 22) 36 92 290, www.gov.pl/klimat 
Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko
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Opisane zadanie jest realizowane w ramach projektu „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- 
0001/15-06. Zadanie ma zasięg ogólnopolski i dotyczy wszystkich 23 parków 
narodowych. Zaproponowane działania mają zwiększyć zainteresowanie opinii 
publicznej polskimi parkami narodowymi i ich działalnością a także zbudować akceptację 
dla ich istnienia i funkcjonowania. Dodatkowo wzmocnić siłę i zwiększyć zasięg działań 
edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez poszczególne parki narodowe.

Parki narodowe na całym świecie tworzy się na obszarach wyróżniających się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i 
edukacyjnymi. Na terenie parku narodowego ochronie podlega cała przyroda oraz walory 
krajobrazowe wraz z ciszą. Ponadto na terenie parków narodowych prowadzi się ochronę 
gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, ochronę czynną ekosystemów oraz badania 
naukowe i edukację przyrodniczą. Wszelkie działania podporządkowane są jednak 
ochronie przyrody. Obecnie istnieją w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 
wynoszącej około 317 000 hektarów, co stanowi niewiele ponad 1% powierzchni kraju. 
Polskie parki narodowe to najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. To ponad 80-letnia tradycja ochrony przyrody o najwyższej wartości. 
Jednocześnie obszary objęte tą formą ochrony są w Polsce w znacznej części 
udostępnione ludziom. W tym celu parkach narodowych zatrudnieni są specjaliści, 
których zadaniem jest zarówno ochrona zasobów przyrodniczych jak i edukacja oraz 
udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego. Na terenie parków narodowych możliwe jest 
zwiedzanie i uprawianie turystyki. W tym celu parki narodowe udostępniają dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, specjalnie przygotowane szlaki, ścieżki 
edukacyjne, centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze. Aby jednak zapobiec 
negatywnemu oddziaływaniu na przyrodę, zwiedzanie parków narodowych podlega 
szczególnym ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Ruch turystyczny odbywa 
się wyłącznie w wyznaczonych obszarach i na określonych warunkach. Nie można m.in. 
schodzić z wyznaczonych szlaków, zbierać grzybów, roślin, łowić ryb, dokarmiać i 
płoszyć zwierząt.

Kluczowy komunikat:

■S Polskie parki narodowe to unikatowe dziedzictwo, wymagające szczególnej troski i 
ochrony.

Oczekiwania wobec przekazu:

■S Język przekazu - prosty, zrozumiały, jednoznaczny; 
Tonacja-pozytywna.

Grupa docelowa:
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S Działania są adresowane do jak najszerszej rzeszy Polaków. Zamawiającemu 
szczególnie zależy jednak na dotarciu do najbardziej aktywnej części społeczeństwa 
-pokolenia 20-, 30- i 40-latków

Uzupełniająco:

Z Dziennikarze, media ogólnopolskie i regionalne;
Z Liderzy opinii, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe (NGO), 

stowarzyszenia i organizacje lokalne.

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Zadaniem Wykonawcy jest wynajem powierzchni, opracowanie projektów i wykonanie 
trzech murali tematycznie związanych z działalnością parków narodowych w Polsce i 
realizowaną przez nie misją ochrony przyrody.

2. Murale zostaną realizowane w trzech, zaproponowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, lokalizacjach w miastach wojewódzkich. 
Powierzchnia zarekomendowanych przez Wykonawcę ścian musi umożliwiać 
wykonanie malowideł o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2. Preferowane będą 
ściany o ekspozycji północnej i wschodniej, usytułowanych w miejscach o dobrej 
widoczności dla pieszych i osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej.

3. Murale będą eksponowane bez przerwy od momentu ich wykonania przynajmniej do 
31 grudnia 2025r., to jest do zakończenia okresu trwałości projektu. W tym czasie 
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania murali w czystości i dobrym stanie 
technicznym.

4. Murale muszą zostać wykonane przy użyciu trwałych, odpornych na niekorzystne 
warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia farb, przeznaczonych do ekspozycji 
zewnętrznej i dodatkowo zabezpieczone powłoką antygrafiti.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych dokumentów i 
pozwoleń umożliwiających realizację przedsięwzięcia.

6. Murale muszą zawierać logotypy Polskich Parków Narodowych, Funduszy 
Europejskich Infrastruktura i Środowisko i Unii Europejskiej Fundusz Spójności, 
zgodnie z ich księgami znaku.

7. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje i przedstawi 
Zamawiającemu raport z realizacji przedsięwzięcia, obejmujący dokumentację 
fotograficzną i trzy 30 sekundowe filmy dokumentujące proces powstawania murali.

8. Wszystkie koszty związane z wynajmem i przygotowaniem ścian, wykonaniem, 
zabezpieczeniem i utrzymaniem murali leżą po stronie Wykonawcy i muszą zostać 
uwzględnione w przedstawionej wycenie.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

31 sierpnia 2020 roku

VI. ELEMENTY WYCENY

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć:

1) nazwę i adres Wykonawcy;

2) cenę w zł (netto i brutto).

3



VII. FORMA SKŁADANIA WYCENY

Elektronicznie na adres krzysztof.rydel@mos.gov.pl. Wzór formularza wyceny jest 
załączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia.

VIII. TERMIN SKŁADANIA WYCENY

10 stycznia 2020r.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny.

Oznaczenie finansowania

1. Wszelkie materiały związane z realizacją zamówienia muszą być opatrzone 
informacją Projekt ,,Promocja polskich parków narodowych jako marki” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a utwory wizualne muszą zawierać logotypy 
Polskich Parków Narodowych, Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko i 
Unii Europejskiej Fundusz Spójności, zgodnie z ich księgami znaku.

Płatności

2. Termin płatności: do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego 
należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający przewiduje płatności cząstkowe, 
zgodnie z harmonogramem prac.

X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Krzysztof Rydel
Koordynator Projektu

Ministerstwo Klimatu 
Departament Ochrony Przyrody 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
+48 22 369 25 87 
krzvsztof.rvdel@mos.gov.pl

Dyrektor
Depart a/jrentu Ochrony Przyrody 

Agnieszka Dalbiak
Małgorzata Jankowska-Różyńska 
Kierownik Projektu

Ministerstwo Klimatu 
Departament Ochrony Przyrody 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa
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