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Szacowanie wartości zamówienia polegającego na kompleksowej organizacji
wydarzeń plenerowych prezentujących potencja! polskich parków narodowych

W celu 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 realizacji opisanej usługi.

I. ZAMAWIAJĄCY
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Istotą organizowanych wydarzeń jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, 
mających na celu zaprezentowanie potencjału polskich parków narodowych. Język i forma 
działań powinny zostać dostosowane do norm kulturowych poszczególnych segmentów grupy 
docelowej. Działania edukacyjne i informacyjne prowadzone przez poszczególne parki 
narodowe podczas wydarzeń powinny być niesztampowe i intrygujące. Przedmiotem 
niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie organizacji, realizacji i 
obsługi cyklu wydarzeń plenerowych na terenie Polski. Wydarzenia powinny zostać wsparte 
działaniami informacyjno-promocyjnymi w mediach tradycyjnych oraz w intemecie i mediach 
społecznościowych. Zadanie realizowane jest 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 na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0001/15. Projekt ma zasięg ogólnopolski i dotyczy 
wszystkich 23 parków narodowych. Zaproponowane działania mają zwiększyć zainteresowanie 
opinii publicznej parkami narodowymi i ich działalnością, zbudować akceptację dla tych działań 
oraz zwiększyć zasięg działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez poszczególne 
parki narodowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (+48 22) 36 92 479 
Projekt „Promocja polskich parków narodowych jako marki” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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III. ELEMENTY WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzeć:
1) nazwę, adres Wykonawcy, osobę do kontaktów;
2) cenę w zł (netto i brutto) uwzględniającą koszty praw autorskich:

Wzór formularza wyceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego szacowania wartości 
zamówienia.

IV. FORMA SKŁADANIA WYCENY

Elektronicznie na adres renata.slupek@mos.gov.pl

V. TERMIN SKŁADANIA WYCENY

12 września 2019 r.

VI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Renata Słupek
główny specjalista

Ministerstwo Środowiska 
Departament Ochrony Przyrody 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
+48 22 36 92 218

e-mail: renata.slupek@mos.gov.pl
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