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Szacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu programu i realizacji szkolenia
„Nowoczesne metody edukacji przyrodniczej”

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

UWAGA!
Szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest osłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat
kosztów realizacji opisanej usłusi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
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II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu nowoczesnych metod edukacji 
przyrodniczej dla pracowników parków narodowych realizowane w ramach projektu pt.: 
„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 
POIS.02.04.00-00-0001/15-02

2020. Umowa o dofinansowanie

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Opracowania programu szkolenia wraz z arkuszem oceny szkolenia oraz harmonogramu i 
przedstawienia go Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca 
jest zobowiązany do poprawienia programu i harmonogramu zgodnie z uwagami 
Zamawiającego.

2. Przygotowania i dostarczenia uczestnikom materiałów szkoleniowych. Forma materiałów 
szkoleniowych zależy od Wykonawcy. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazane 
uczestnikom należy opatrzyć informacją Projekt „Promocja parków narodowych jako marki” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponadto muszą zawierać logotypy Polskich Parków

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.
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Narodowych, Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko i Unii Europejskiej Fundusz 
Spójności, zgodnie z ich księgami znaku. Księgi znaku zostaną przekazane wybranemu 
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 3 egzemplarzy materiałów szkoleniowych 
Zamawiającemu na poczet przekazania ich do archiwum Projektu.

4. Gromadzenia list obecności na formularzach zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
niezgłoszeniu się uczestnika na zajęcia, przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa w 
szkoleniu oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób i innych sytuacjach, które mają 
wpływ na prawidłową realizację umowy, w tym programu szkolenia.

5. Wykonawca wystawi zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument dla uczestników, 
potwierdzający odbycie szkolenia oraz przekaże je uczestnikom szkolenia. Dokument należy 
opatrzyć informacją Projekt „Promocja parków narodowych jako marki” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Ponadto musi zawierać logotypy Polskich Parków Narodowych, Funduszy 
Europejskich Infrastruktura i Środowisko i Fundusz Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z 
ich księgami znaku.

III. Cel realizacji Szkolenia

1. Nabycie umiejętności z zakresu nowoczesnych metod edukacji przyrodniczej wśród 
pracowników parków narodowych odpowiedzialnych za edukację i udostępnianie.

2. Nabycie przez uczestników szkoleń umiejętności w stosowaniu metody bezpośredniego 
doświadczenia w celu nadania dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu głębszego 
znaczenia.

3. Zdobycie dodatkowej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz jego 
interpretacji.

4. Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i roli interpretacji dziedzictwa w działalności 
edukacyjnej parków narodowych.

5. Wykształcenie certyfikowanych edukatorów - przewodników po parkach narodowych.

IV. Zakres tematyczny

W trakcie szkolenia należy omówić następujące zagadnienia:

1. W jaki sposób tworzyć wymowne przesłania, „poruszyć serce i umysł odbiorcy”.

2. Jak używać zaskakujących i odkrywczych faktów.

3. W jaki sposób pomóc w zrozumieniu znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego.
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4. Jak pomóc uczestnikom odkryć własne znaczenia.

5. W jaki sposób wzmacniać znaczenie wartości.

6. W jaki sposób zmienić obiekt w doświadczenie.

7. Jak podkreślać unikalność obiektu dziedzictwa.

8. W jaki sposób zadawać i wykorzystywać pytania otwarte.

9. Jak zapewnić dostęp wszystkim uczestnikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

10. Jak dotrzeć ze swoimi umiejętnościami do szerokiego grona odbiorców.

V. STRUKTURA I PREFEROWANE METODY SZKOLENIA

Czas trwanie kursu: ok. 40 godzin dydaktycznych, w tym min. 18 godzin warsztaty w terenie

1. Praca w grupach - np. dyskusja, zmiana ról, praca z trójkątem interpretacyjnym, pytania 
otwarte, tworzenie przesłań interpretacyjnych

2. Praca indywidualna - np. dialog interpretacyjny i jego elementy, ewaluacja dialogu 
interpretacyjnego

3. Prezentacje / wykład

Wszyscy uczestnicy będą posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych w 
parkach narodowych i/lub w przewodnictwie. Łącznie planujemy przeszkolić ok. 60 osób. Grupy 
szkoleniowe nie mogą przekraczać 15 osób.

VI. Materiały Szkoleniowe

1. Wykonawca opracuje i dostarczy wszystkie materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz 
inne pomoce treningowe wykorzystywane podczas realizacji szkoleń.

2. Wykonawca opracuje i przekaże materiały informacyjne (np. w formie prezentacji) na temat 
znaczenia i możliwości wykorzystania nowoczesnych metod edukacji przyrodniczej w 
działalności parków narodowych.

VII. Wymagania Wobec trenera

1. Uprawnienia do nadawania certyfikikatów jednym z uznawanych w Europie certyfikatów
2. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń / warsztatów
3. Posiadanie wyższego wykształcenia przyrodniczego będzie jednym z kryteriów oceny ofert.

Termin realizacji zamówieniaVIII.

Do 30 listopada 2018 r.

IX. Elementy WYCENY

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć;
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1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) cenę w zł (netto i brutto).

Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia.

X. Forma i termin składania WYCENY

Elektronicznie na adres krzvsztof.rydel@mos.gov.pl do dnia 8 marca 2018 roku

Osoba upoważniona do kontaktów

Krzysztof Rydel 
Koordynator Projektu

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

PODS STARZ STANU
łowny Koiiserwfctor, Przyrody

'rzefSzwma-Lewandowski
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