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Warszawa, 11 stycznia 2017 

Szacowanie warto ści zamówienia polegaj ącego na przygotowaniu i realizacji szkolenia 

„Kreatywne myślenie — kreatywne rozwiązywanie problemów" 

W celu zbadania ofe rty rynkowej oraz oszacowania warto ści zamówienia, Ministerstwo 
Środowiska zwraca si ę  z pro śbą  o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych 

kosztów realizacji ni żej opisanego zamówienia. 

UWAGA!  

Niniejsze szacowanie warto ści zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu a rt .  66 Kodeksu 

Cywilnego, jak równie ż  nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cen ę  w rozumieniu ustawy 
Prawo Zamówień  Publicznych. Informacja ta ma na celu wy łącznie rozpoznanie rynku 
i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej uslugi.  

ZAMAWIAJ4CY 

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

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia s ą  uslugi szkoleniowe (kompetencje mi ękkie) dla 
pracowników i wolontariuszy parków narodowych oraz pracowników Ministerstwa 
Środowiska realizowane w ramach projektu pt.: „Promocja parków narodowych 
jako marki". Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest wspó łfinansowany 

przez Unię  Europejską  ze środków Funduszu Spójno ści w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020. Umowa o dofinansowanie 
POIS .02.04.00-00-0001 / 15-00 

III. CEL DZIAŁANIA 

Celem szkolenia jest rozwini ęcie w uczestnikach zdolno ści twórczego my ś lenia, 

myś lenia pozalogicznego oraz elementów my ś lenia kreatywnego. Uruchomienie 
zasobów kreatywnego my ś lenia i działania dla twórczego rozwi ązania problemów. 

Trening składników poznawczych niezb ędnych do twórczego my ślenia, takich jak: 

pamięć , intuicja twórcza, rozwój wyobrażni. Zdobycie umiej ętności tworzenia 

oryginalnych pomys łów na poziomie indywidualnym i w zespo łach (praca w 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (+48 22) 36 92 479, faks: (+48 22) 36 92 290, www.mos.gov.pl  

Projekt „Promocja polskich parków narodowych jako marki"wspó łfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego In frastruktura i Środowisko 2014-2020. 



grupie) dla twórczego rozwi ązania problemów zawodowych. Zdobycie 

umiej ętności wykorzystania ró żnych technik twórczego my ślenia w zależności od 

problemu. Nauka spoglądania na problem bez angażowania stereotypów i 

przekonań  na temat możliwości jego rozwiązania. 

IV. ZAKRES TEMATYCZNY: 

W trakcie szkolenia nale ży omówić  następujące zagadnienia: 

1. Jak aktywować  synergiczne działanie prawej i lewej pó łkuli mózgu w 

procesie myś lenia - propozycje ćwiczeń  
2. Jak ograniczyć  sztywno ść  i szablonowo ść  a uruchomić  fantazj ę  i wyobraźnię  
3. Fundamenty myślenia innowacyjnego — twórcze zdolno ści myś lenia: myś lenie 

dywergencyjne, abstrahowanie, budowanie skojarze ń, metafory, wyobraźnia 

twórcza, kojarzenie odlegle, oryginalno ść , giętkość , płynność . 

4. Techniki pamięciowe - wzbogacanie zasobów wiedzy. 

5. Techniki kreatywnego my ś lenia i twórczego rozwi ązywania problemów: np. 

technika wymuszonego dopasowania, łamacz zasad, strategia przypadkowego 

bodźca, metoda metaplanu. 

6. Elementy wspomagaj ące procesy innowacyjnego my ślenia i działania: 

redukcja stresu, muzyka, sen, relaks. 

7. Zwiększenie kreatywnego potencja łu zespołu: inspirowanie do innowacji — 

wzbudzanie motywacji twórczej, otwarto ść  na zmiany, sztuka aktywnego 

słuchania, konstruktywna krytyka. 

8. Etapy twórczego rozwi ązywania problemów - okre ś lanie przestrzeni 

problemowej, odkrywanie celów, zbieranie informacji, uszczególawianie 

faktów, redefiniowanie problemów, generowanie pomys łów, wybieranie 

rozwiązań , cena rozwiązań . 

9. Ocena własnych zdolno ści i umiej ętności - podwyższanie "twórczej 

samooceny" 

Preferowane metody szkolenia: 

1. Prezentacja (np. Prezi, Power Point) 

2. Praca indywidualna - trening indywidualny pami ęci, intuicji, wyobraźni; 

3. Praca w grupach - Burza Mózgów, Strategia Walta Disney'a, Mapy My ś li; 

4. Filmy szkoleniowe; 

5. Ćwiczenia fizyczne: uwra żliwiaj ące, energetyzuj ące i relaksuj ące. 

V. GRUPA DOCELOWA 

1. Pracownicy i wolontariusze Parków Narodowych 

2. Pracownicy Ministerstwa Środowiska 

Planowane s ą  3 dwudniowe szkolenia po 8 godzin dziennie, organizowane w dni robocze. 

Realizacja us ług szkoleniowych winna odbywać  się  zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Zamawiaj ącego po zawarciu umowy i przes łanym do Wykonawcy 

2 



Płatno ści 

2. Termin p łatno ści: do 21 dni od dostarczenia prawid łowo wystawionej faktury 
VAT wystawionej po podpisaniu protoko łu zdawczo-odbiorczego 
stwierdzaj ącego należyte wykonanie zamówienia. Zamawiaj ący przewiduje 
płatno ści cząstkowe, zgodnie z harmonogramem prac. 

Umowa 

3. W umowie z Wykonawc ą  znajdą  się  następuj ące zapisy: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiaj ący mo że 

odstąpić  od umowy i/lub żądać  zap łaty kary umownej. Niezale żnie od powyższej 

kary umownej, w przypadku, gdy Zamawiaj ący poniesie szkod ę  wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, mo że on dochodzi ć  
odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

Inne 

4. Ministerstwo Środowiska otrzyma ło certyfikat Zarz ądzania Środowiskowego, 
zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę  Środowiskową , 
zatwierdzoną  przez Ministra Środowiska. W związku z tym, zaleca si ę  aby 
Wykonawca zapoznał  się  z tre ścią  Polityki Środowiskowej dost ępną  na 
stronie: 

https://www.mos.gov.pl/pl/srodowisko /systemy-srodowisk.owe/system-  

ekozarzadzania- i-audytu-emaslemas -w- ministerstwie/ 

XII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW 

Krzysztof Rydel 
Koordynator Projektu 

Ministerstwo Ś rodowiska 
Departament Ochrony Przyrody 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
+48 22 369 25 87 

e-mail: krz_yszto£rydel@mos.gov.pl  

7.2aste .  . .:s Dyrektora
D:;:p~a,+a~n., tu Ochrony Przyrody 

■\.) 

AgraWzkca Dalafah 

4 



drogą  mailową  najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpocz ęciem zaj ęć . Wykonawca jest 
zobowiązany do dostosowania si ę  do zmian wprowadzanych przez Zamawiaj ącego. Grupa 
szkoleniowa składa się  z max. 20 osób. 

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zamawiaj ący zapewnia miejsce realizacji (sala wyk ładowa z projektorem multimedialnym, 

wg potrzeb Wykonawcy). Zaj ęcia będą  się  odbywać  w siedzibie Zamawiaj ącego tj. w 

Warszawie, ul. Wawelska 52/54 lub innym wskazanym przez Zamawiaj ącego w miejscu 

oddalonym od Warszawy o ok.150 km Zamawiaj ący wraz z harmonogramem wska że 
dokładny adres odbycia szkolenia. W przypadku szkolenia poza Warszaw ą, koszty dojazdu 
i noclegu trenera ponosi Wykonawca. 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Do 31 maja 2017 r. 

VIII. ELEMENTY WYCENY 

W ofercie Wykonawca powinien zawrze ć : 

1) nazwę  i adres Wykonawcy; 

2) cenę  w zł  (netto i brutto). 

Wzór formularza wyceny jest do łączony do niniejszego szacowania warto ści 
zamówienia. 

IX. FORMA SKŁADANIA WYCENY 

Elektronicznie na adres krzysztof.rydel@mos.gov.pl . 

X. TERMIN SKŁADANIA WYCENY 

17 stycznia 2017 r. 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

Postępowanie 
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i z łożeniem wyceny. 

Oznaczenie finansowania 

1. Wszelkie materia ły związane z realizacj ą  zamówienia muszą  być  opatrzone 
informacj ą  Projekt „Promocja polskich parków narodowych jako marki" 
wspó łfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawierać  logotypy 
Polskich Parków Narodowych, Funduszy Europejskich Infrastruktura i 
Środowisko i Unii Europejskiej Fundusz Spójno ści, zgodnie z ich ksi ęgami 
znaku. 
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