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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

NA REALIZACJĘ KONKURSÓW 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Klimatu 

i 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. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

NIP 5261647453 

Regon 001064858 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług dotyczących kompleksowej organizacji konkursów 

w ramach działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Konkursy będą obejmowały zarówno realizację stacjonarną, jak i całkowicie online. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 – umowa będzie zawarta na okres od jej podpisania 

do 30.11.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Zamawiający planuje realizację 11 

konkursów1. 

Realizacja konkursów obejmie: 

• przygotowanie i obsługę dedykowanej strony internetowej (portalu), wspólną dla wszystkich 

konkursów i z zakładkami dla każdego realizowanego konkursu, zrealizowanej 

z uwzględnieniem kwestii dostępności (WCAG 2.1), w tym: 

o wykupienie domeny – nazwa do uzgodnienia z Zamawiającym 

 
1 Zamawiający zastrzega prawo do zmiany liczby zrealizowanych konkursów, jednak zobowiązuje się do 

organizacji minimum siedmiu z listy planowanych konkursów, znajdującej się w rozdziale III „Planowane 

konkursy”. 
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o cesja domeny na Zamawiającego po zakończeniu trwania umowy i przekazanie 

wszelkich praw do strony 

o udzielenie dwóch lat gwarancji i serwisu po dokonaniu cesji  

Strona internetowa powinna mieć prostą i czytelną formę, pozwalającą na: 

o utworzenie zakładki lub podstrony dla każdego realizowanego konkursu 

o zbieranie zgłoszeń lub rejestracji uczestników (strona będzie dostosowana w taki 

sposób, aby było możliwe przesyłanie zdjęć/filmów projektów konkursowych wraz 

z formularzem) 

o umieszczenie treści nt. konkursu, np.:  

▪ informacji o konkursie 

▪ regulaminu 

▪ informacji kontaktowych 

▪ podstrony umożliwiającej umieszczenie treści edukacyjnych w formie tekstu, 

zdjęć, grafik i osadzonego wideo z serwisów zewnętrznych, np. YouTube 

▪ podstrony lub stopki prezentującej organizatorów, partnerów, patronów 

i fundatorów konkursu 

▪ podstrony z aktualnościami (Wykonawca co najmniej raz w tygodniu będzie 

zamieszczał na stronie aktualność informującą o bieżących działaniach w 

konkursie, przypomnienie o terminie przysyłania zgłoszeń, informację o etapie 

prac, ciekawe artykuły dotyczące tematu konkursu itd.) 

▪ podstrony umożliwiającej umieszczenie informacji o zwycięzcach konkursu 

wraz z galerią zdjęć 

• ocenę zgłoszeń pod kątem formalnym, w tym dokonanie wstępnej oceny merytorycznej 

zawartych treści. Dokładnej oceny merytorycznej zgłoszeń dokona jury konkursu. 

• realizację zgodną z przepisami prawa, w tym odpowiednie klauzule informacyjne, RODO, 

ewentualne zgody wykorzystanie wizerunku, zgody rodziców lub opiekunów prawnych na 

uczestnictwo itp. 

• kompleksowe przeprowadzenie konkursów, w tym: 

o opracowanie systemu identyfikacji graficznej konkursu, w tym księgi znaku dla 

wskazanych w SOPZ konkursów 

o przygotowanie materiałów informacyjnych nt. konkursu, takich jak komunikaty 

prasowe, ogłoszenia itp. 

o przygotowanie materiałów edukacyjnych, np. artykuły do umieszczenia na stronie, 

animacje, filmy, zdjęcia itp. 

o przygotowanie materiałów promocyjnych, np. film, animacja zapraszająca lub 

podsumowująca, banery reklamowe, artykuły sponsorowane itp.  

o koordynacja przez cały okres trwania konkursu 

o prowadzenie sekretariatu konkursów w formie infolinii, skrzynki e-mail 

o protokołowanie 
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o wsparcie ekspertów (merytorycznych, prawnych) przy ocenie zgłoszeń i przygotowaniu 

regulaminów konkursów (regulaminy przygotowuje Zamawiający) 

o promocja konkursów w internecie, w tym w mediach społecznościowych, w lokalnej 

prasie lub innych, dodatkowo zaproponowanych przez Wykonawcę mediach 

o opracowanie, wykonanie i oprawienie dyplomów,  

o wysyłka dyplomów, statuetek lub innych nagród do nagrodzonych 

o wykonanie profesjonalnych filmów promujących laureatów poszczególnych 

konkursów 

o wykonanie prezentacji lub animacji podsumowujących przeprowadzenie konkursów, w 

tym z napisami w języku angielskim 

o promocję laureatów konkursów w internecie, w tym w mediach społecznościowych, w 

lokalnej prasie lub innych, dodatkowo zaproponowanych przez Wykonawcę mediach 

o sprawozdanie / raport z realizacji konkursów, wraz z podaniem szczegółowych 

wskaźników dotarcia – zasięgów promocji, UU strony / zakładki, liczby zgłoszeń i 

innych danych istotnych dla danego konkursu 

o inne zaproponowane przez Wykonawcę 

• w przypadku konkursów, w ramach których będzie organizowana Gala wręczenia nagród, 

zadaniem Wykonawcy będzie wsparcie Zamawiającego w organizacji i wręczeniu nagród - 

zaprojektowanie i dystrybucja zaproszeń oraz koordynacja udziału finalistów w wydarzeniu. 

W przypadku konkursów, w ramach których nagrody zapewnia Wykonawca, pokrywa on wszelkie 

koszty z tym związane, w tym przekazuje nagrody laureatom w formie określonej w regulaminie 

konkursu oraz pokrywa wszelkie koszty podatkowe związane z zakupem nagród. 

Szczegółowy zakres działań Wykonawcy i zakres promocji został opisany w załącznikach 

indywidualnie dla każdego konkursu. 

III. PLANOWANE KONKURSY 

Zamawiający planuje realizację następujących konkursów: 

1. Miasto z Klimatem – 2 edycje (2021 i 2022) – szczegółowy opis konkursu znajduje się 

w Załączniku nr 1 

2. Produkt w Obiegu – 2 edycje (2021 i 2022) – szczegółowy opis konkursu znajduje się 

w Załączniku nr 2 

3. Konkurs Geologia – 2 edycje (2021 i 2022) – szczegółowy opis konkursu znajduje się 

w Załączniku nr 3 

4. Konkurs filmowy – jedna edycja – szczegółowy opis konkursu znajduje się w Załączniku nr 4 

5. Konkurs plastyczny – jedna edycja, szczegółowy opis konkursu znajduje się w Załączniku nr 

5 

6. Klimatyczny Człowiek Roku – jedna edycja, szczegółowy opis konkursu znajduje się w 

Załączniku nr 6 

7. Transport dla Klimatu – jedna edycja, szczegółowy opis konkursu znajduje się w Załączniku 

nr 7 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy, tematyki, grupy docelowej konkursów 

określonych w pkt. 1 – 7 lub zmniejszenia liczby konkursów. 

 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca w ramach realizacji konkursów przygotuje raporty ze zrealizowanych 

konkursów.  

2. Nie dopuszcza się stosowania form marketingu niezgodnych z przepisami prawa 

i Kodeksem Etyki Reklamy. 

3. Nie dopuszcza się przekazywania dziennikarzom środków pieniężnych ani innej formy 

wynagrodzenia w zamian za przygotowanie i publikowanie treści odredakcyjnych 

w mediach.  

4. Nie dopuszcza się promocji konkretnych produktów i marek oraz łączenia wizerunku 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska z działalnością podmiotów komercyjnych (używania 

nazw własnych produktów, ich opisów lub zdjęć). 

5. Wszelkie materiały dostarczone przez Wykonawcę będą oparte na rzetelnej informacji 

pochodzącej wyłącznie ze sprawdzonych i niekomercyjnych źródeł, np. ze stron 

rządowych, instytutów badawczych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. 

6. Wszystkie prace Wykonawca przygotuje w formacie umożliwiającym edycję. Wszystkie 

teksty, logotypy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

powstałych w ramach wykonywania zamówienia, na następujących polach eksploatacji: 

• utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką 

dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, 

na każdym nośniku 

• wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń 

ilościowych; 

• wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

• użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie oryginału lub egzemplarzy 

osobom trzecim; 

• publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 

• rozpowszechnianie w całości lub w częściach w inny sposób, w tym publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, 

a w szczególności w Internecie; 

• tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany utworów 

będących programami komputerowymi. 

8. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworów oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworów, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7. 
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9. Materiały wyprodukowane w ramach konkursów będą opatrzone:  

• logotypem Ministerstwa Klimatu Klimatu i Środowiska 

• logotypem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 

informacją „Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej”, 

• ew dodatkowo logotypem pozyskanego głównego partnera danego konkursu, 

• zapis nie ma zastosowania w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie ma możliwości 

zamieszczenia na materiałach wymienionych logotypów oraz po konsultacji 

z Zamawiającym. 

10. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wdraża system Zarządzania Środowiskowego, zgodny 

z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez 

Ministra Klimatu i Środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy 

podpisaniu zlecenia, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego i że jest 

świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku 

z tym zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, 

zamieszczonej na stronie www.gov.pl/klimat (link: https://www.gov.pl/web/klimat/emas-

w-ministerstwie). Oznacza to, że podczas realizacji Zamówienia, Wykonawca 

powinien np.:  

• gospodarować odpadami, powstałych w wyniku realizacji umowy, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również nie stosować jednorazowych 

opakowań, naczyń, sztućców z tworzyw sztucznych. 

• prowadzić transport sprzętu i innych artykułów dla celów realizacji Zamówienia 

w pojemnikach transportowych wielokrotnego użytku.  

• przeprowadzać dostawy realizowane w ramach zamówienia poza godzinami szczytu, 

przez które rozumie się godziny od 7.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00.  

• przygotować materiały prasowe / informacyjne / edukacyjne / promocyjne wyłącznie 

w wersji elektronicznej (na nośniku lub udostępnione na stronie internetowej). 

• organizować spotkania w miejscach, do których łatwo dojechać transportem 

publicznym. 

V. TERMIN I FORMA SKŁADANIA WYCENY 

Wykonawca przekaże wycenę drogą elektroniczną na adres: maria.gajewska@klimat.gov.pl 

i paulina.latoszek@klimat.gov.pl do dnia 15.02.2021 r. do godz. 12:00. 

Wzór formularza wyceny stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego szacowania wartości zamówienia. 

VI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW 

Maria Gajewska 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Edukacji i Komunikacji 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

tel.: (+48) 691 897 796, maria.gajewska@klimat.gov.pl  
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