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WYJAŚNIENIE NR 2 

 

do Zapytania ofertowego na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych                       

z edukacją ekologiczną w ramach projektu „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji 

ekologicznej” 

 

 

 

PYTANIE NR 1 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części I Opisu Przedmiotu Zamówienia: prosimy o informację, czy Zamawiający 

przekaże Wykonawcy niezbędne materiały do przygotowania ulotek informacyjno – edukacyjnych? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 

Wyjaśniam, że Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy materiałów do przygotowania ulotek.                      

W Zapytaniu ofertowym w pkt. IV Informacje dodatkowe Zamawiający wskazał że, treści merytoryczne 

i inne opracowania w zakresie tematycznym związanym z realizacją zamówienia, zostaną wykonane 

przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. Realizacja zamówienia dotyczy również Części I 

Ulotka edukacyjna. Ulotki stanowią formę pośrednią przy realizacji kampanii informacyjno-

edukacyjnych, w związku z tym, należy je przygotować we współpracy z Wykonawcą oferty 

edukacyjnej. Treści merytoryczne oraz grafika ulotki przed przekazaniem do druku zostaną uzgodnione 

z Zamawiającym.  

 

 

PYTANIE NR 2 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części II Opisu Przedmiotu Zamówienia: prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat kampanii internetowej. Na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego nie jest 

możliwe wskazanie oferty zgodnej z zasadą konkurencyjności. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie 

w kwestii strony internetowej: 

- Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia postronny internetowej, czy zakładka już działa? 

Jeżeli Wykonawca ma stworzyć zakładkę prosimy o podanie: 

- jaką ma spełniać funkcjonalność, 

- jaka ma być zależność między dokumentami, 

- jakich modułów wymaga Zamawiający, 

- jaki jest zakres zmian do nanoszenia, 

- czy ma być przystosowana do osób niepełnosprawnych? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 

Zamawiający w Zapytaniu ofertowym w opisie dotyczącym Części II Internetowa kampania 

proekologiczna wskazał, że prowadzenie kampanii będzie odbywać się na stronie internetowej Gminy 

Wągrowiec, na dedykowanej zakładce i w mediach społecznościowych. Wyjaśniam, że Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za przygotowanie oraz przekazywanie/dostarczanie Zamawiającemu wszystkich 

materiałów w ramach kampanii internetowej, natomiast administratorem strony i portalu będzie 



Zamawiający. Materiały do kampanii powinny spełniać przynajmniej minimum wymagań dla osób 

niepełnosprawnych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (kontrast, powiększenie itp.) 

 

 

PYTANIE NR 3 

Pytanie dotyczy pkt 3 Części II Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat formy multimedialnej kampanii. Co Wykonawca rozumie przez ,,krótkie nagrania filmowe, 

grafika, elementy interaktywne”? Jeżeli Wykonawca ma stworzyć spoty filmowe prosimy o podanie: 

- kto zapewnia zdjęcia i relacje filmowe z wydarzeń związanych z realizacją kampanii informacyjno-

edukacyjnej, Zamawiający czy Wykonawca, 

- jakie elementy interaktywne Zamawiający ma na myśli? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 

Wyjaśniam, że wybór sposobu i formy przygotowania kampanii internetowej jest po stronie    

Wykonawcy, który posiada wiedzę i doświadczenie  w przygotowaniu proekologicznych kampanii  

internetowych. Niemniej przyjęta forma powinna być adekwatna do tematyki, obejmować treści  

edukacyjne i ekologiczne, oraz wzbudzać zainteresowanie odbiorcy i być zgodna z zapisami Zapytania  

ofertowego. W Zapytaniu ofertowym w pkt. IV Informacje dodatkowe Zamawiający wskazał że, treści  

merytoryczne i inne opracowania w zakresie tematycznym związanym z realizacją zamówienia  

zostaną wykonane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. Realizacja zamówienia dotyczy  

również Części II Internetowa kampania proekologiczna.  Kampanie będą stanowić materiał przy  

realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych, w związku z tym, należy je przygotować we  

współpracy z Wykonawcą oferty edukacyjnej. 

 

 

PYTANIE NR 4 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części III Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat spotkania realizowanego w związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

Ochrona lasów i zadrzewień - rola zadrzewień śródpolnych i przydrożnych”. 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić prelegenta, jeżeli tak, prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami 

powinien się on wykazać, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 

- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 

Wyjaśniam, że  

- Zamawiający zapewnia salę nieodpłatnie – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Bracholińska Ostoja”               

w Bracholinie.  

- Wykonawca zapewnia osobę do prowadzenia spotkania (tj. prelegenta), posiadającą kwalifikacje 

adekwatne do podejmowanej tematyki. Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją 

zamówienia. Zapewnienie osób do należytego wykonania zamówienia, leży po stronie Wykonawcy.  



- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania spotkania, a jedynie czas minimalny.  

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 5 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat spotkania realizowanego w związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

,,Ochrona lasów i zadrzewień – Międzynarodowy Dzień Lasów” 

Prosimy o podanie: 

- kto ma zapewnić wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on 

koszty wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić prelegenta, jeżeli tak, prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami 

powinien się on wykazać, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 

- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 

Analogicznie do Odpowiedzi na pytanie nr 4. 

 

 

PYTANIE NR 6 

Pytanie dotyczy pkt 2 Części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat Warsztatów związanych z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: ,,Ochrona lasów 

i zadrzewień – Międzynarodowy Dzień Lasów” 

Prosimy o podanie: 

- czy Wykonawca ma zapewnić leśnika prowadzącego warsztaty, 

- warsztaty mają odbywać się w infrastrukturze (namiotach), z wykorzystaniem sprzętu eventowego, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników, 

- jaki jest maksymalny czas trwania warsztatów, 

- jaki jest planowany termin odbycia się warsztatów? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 

Wyjaśniam, że  

- Wykonawca zapewnia leśnika prowadzącego warsztaty. 

- Wykonawca zapewnia organizację warsztatów. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym miejsce realizacji: 

plener – naturalne otoczenie ośrodka edukacyjnego w Bracholinie. Nie ma przeszkód do wykorzystania 

infrastruktury (np. namiotów) i sprzętu ewentowego.   



- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania warsztatów, a jedynie czas minimalny.  

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 7 

Pytanie dotyczy pkt 3 Części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat ,,wycieczki do lasu” związanej z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: ,,Ochrona 

lasów i zadrzewień – Międzynarodowy Dzień Lasów” 

Prosimy o podanie: 

- czy Wykonawca ma zapewnić osobę, która poprowadzi wycieczkę, 

- czy Wykonawca ma zapewnić wyznaczenie przebiegu trasy wycieczki i zapewnić oznakowanie terenu, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na wycieczkę, 

- jaki jest maksymalny czas trwania wycieczki, 

- jaki jest planowany termin odbycia się wycieczki? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 

Wyjaśniam, że: 

- Wykonawca zapewnia osobę, która poprowadzi wycieczkę do lasu. 

- Wykonawca zapewnia wyznaczenie przebiegu trasy wycieczki i zapewnia oznakowanie terenu, jeżeli 

jest wymagane. 

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania wycieczki, a jedynie czas minimalny. 

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 8 

Pytanie dotyczy pkt 1,2,3 Części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji w związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: ,,Ochrona lasów zadrzewień 

– Międzynarodowy Dzień Lasów” 



Prosimy o podanie: 

- czy wszystkie wydarzenia związane z Częścią IV zamówienia mają odbyć się tego samego dnia? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 

Wyjaśniam, że nie ma konieczności, aby wydarzenia odbyły się tego samego dnia. 

 

 

PYTANIE NR 9 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części V Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat ,,pikniku edukacyjnego Bracholińska Ostoja” związanego z realizacją kampanii informacyjno-

edukacyjnej pn.: Przyroda Bracholina i okolic: Bracholińska Ostoja – ptaki, płazy, nietoperze Jezior 

Bracholińskich i okolic” 

Prosimy o podanie: 

- jakie i ile atrakcji podczas pikniku ma zapewnić Wykonawca, 

- jaki jest maksymalny czas trwania pikniku, 

- czy Wykonawca ma zapewnić konferansjera prowadzącego piknik, 

- czy Wykonawca ma zapewnić animatorów dla dzieci, 

- czy Wykonawca ma zapewnić wyposażenie eventowe, jeżeli tak to jakie, 

- jaki jest planowany termin odbycia się pikniku? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 

Wyjaśniam, że: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację pikniku (między innymi wybiera rodzaj i ilość 

atrakcji). 

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania pikniku, a jedynie czas minimalny. 

- Wykonawca zapewnia konferansjera prowadzącego piknik. 

- Wykonawca zapewnia animatorów dla dzieci (jeżeli przewidział taką atrakcję). 

- Wykonawca zapewnia wyposażenie ewentowe, jeżeli jest ono niezbędne do organizacji pikniku.  

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 10 

Pytanie dotyczy pkt 2 Części V Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat prezentacji multimedialnej związanej z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

Przyroda Bracholina i okolic: Bracholińska Ostoja – ptaki, płazy, nietoperze Jezior Bracholińskich i 

okolic” 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić prelegenta, jeżeli tak, prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami 

powinien się on wykazać, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 



- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 

Analogicznie do odpowiedzi na pytanie 4. 

 

 

PYTANIE NR 11 

Pytanie dotyczy pkt 3 Części V Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat ,,wycieczki przyrodniczej” związanej z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

Przyroda Bracholina i okolic: Bracholińska Ostoja – ptaki, płazy, nietoperze Jezior Bracholińskich                    

i okolic” 

Prosimy o podanie: 

- czy Wykonawca ma zapewnić osobę, która poprowadzi wycieczkę, 

- czy Wykonawca ma zapewnić specjalistę od bioróżnorodności, jeżeli tak prosimy o podanie jakimi 

kwalifikacjami powinien się on wykazać, 

- czy Zamawiający dysponuję odpowiednim sprzętem umożliwiającym obserwację przyrodniczą, 

- czy Wykonawca ma zapewnić wyznaczenie przebiegu trasy wycieczki i zapewnić oznakowanie terenu, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na wycieczkę, 

- jaki jest maksymalny czas trwania wycieczki, 

- jaki jest planowany termin odbycia się wycieczki? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 

Wyjaśniam, że: 

- Wykonawca zapewnia osobę, która poprowadzi wycieczkę.   

- Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne do organizacji wycieczki, zapewnia specjalistę od 

bioróżnorodności, który posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie podejmowanej tematyki. 

Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia. Zapewnienie osób do należytego 

wykonania zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. 

- Zamawiający będzie dysponował sprzętem wskazanym w Zapytaniu ofertowym tj: czołówki, luneta, 

statyw z głowicą, noktowizor. 

- Wykonawca zapewnia wyznaczenie przebiegu trasy wycieczki i zapewnia oznakowanie terenu, jeżeli 

jest wymagane. 

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania wycieczki, a jedynie czas minimalny. 

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

 



PYTANIE NR 12 

Pytanie dotyczy pkt 4 Części V Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie informacji 

na temat prezentacji multimedialnej związanej z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

Przyroda Bracholina i okolic: Bracholińska Ostoja – ptaki, płazy, nietoperze Jezior Bracholińskich                   

i okolic” 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić prelegenta, jeżeli tak, prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami 

powinien się on wykazać, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 

- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 

Analogicznie do Odpowiedzi na pytanie 4. 

 

 

PYTANIE NR 13 

Pytanie dotyczy pkt 1, 2, 3, 4 Części V Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Przyroda Bracholina i okolic: 

Bracholińska Ostoja – ptaki, płazy, nietoperze Jezior Bracholińskich i okolic” 

Prosimy o podanie: 

- czy wszystkie wydarzenia związane z Częścią V zamówienia mają odbyć się tego samego dnia? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 

Wyjaśniam, że nie ma konieczności, aby wydarzenia odbyły się tego samego dnia. 

 

 

PYTANIE NR 14 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części VI Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat prezentacji multimedialnej związanej z realizacją kampanii informacyjno-

edukacyjnej pn.: Przyroda Bracholina i okolic-przyroda jezior Bracholińskich”. 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić prelegenta, jeżeli tak, prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami 

powinien się on wykazać, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 

- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 

Analogicznie do Odpowiedzi na pytanie 4. 

 

 

 

 



PYTANIE NR 15 

Pytanie dotyczy pkt 2 Części VI Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat ,,wycieczki przyrodniczej” związanej z realizacją kampanii informacyjno-

edukacyjnej pn.: Przyroda Bracholina i okolic-przyroda jezior Bracholińskich”. 

Prosimy o podanie: 

- czy Wykonawca ma zapewnić osobę, która poprowadzi wycieczkę 

- czy Wykonawca ma zapewnić specjalistę od bioróżnorodności, jeżeli tak prosimy o podanie jakimi 

kwalifikacjami powinien się on wykazać, 

- czy Zamawiający dysponuję odpowiednim sprzętem umożliwiającym obserwację przyrodniczą, 

- czy Wykonawca ma zapewnić wyznaczenie przebiegu trasy wycieczki i zapewnić oznakowanie terenu, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na wycieczkę, 

- jaki jest maksymalny czas trwania wycieczki, 

- jaki jest planowany termin odbycia się wycieczki? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 

Wyjaśniam, że: 

- Wykonawca zapewnia osobę, która poprowadzi wycieczkę.   

- Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne do organizacji wycieczki zapewnia specjalistę od 

bioróżnorodności, który posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie podejmowanej tematyki. 

Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia. Zapewnienie osób do należytego 

wykonania zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. 

- Zamawiający będzie dysponował sprzętem wskazanym w Zapytaniu ofertowym tj: lornetki, 

fotopułapka. 

- Wykonawca zapewnia wyznaczenie przebiegu trasy wycieczki i zapewnia oznakowanie terenu, jeżeli 

jest wymagane. 

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania wycieczki, a jedynie czas minimalny. 

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty 

 

 

PYTANIE NR 16 

Pytanie dotyczy pkt 1,2 Części VI Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: Przyroda Bracholina i okolic-

przyroda jezior Bracholińskich”. 

Prosimy o podanie: 

- czy wszystkie wydarzenia związane z Częścią VI zamówienia mają odbyć się tego samego dnia? 

 

 



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 

Wyjaśniam, że nie ma konieczności, aby wydarzenia odbyły się tego samego dnia 

 

 

PYTANIE NR 17 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części VII Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat spotkania związanego z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

Gospodarka odpadami: Selektywna zbiórka odpadów”. 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić przedstawiciela MSOK, jeżeli tak czy ponosi on również koszty jego 

honorarium? 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 

- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 

Wyjaśniam, że  

- Zamawiający zapewnia salę nieodpłatnie – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Bracholińska Ostoja”              

w Bracholinie. 

- Wykonawca zapewnia udział przedstawiciela MSOK i nie  ponosi z tego tytułu kosztów.  

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania spotkania, a jedynie czas minimalny. 

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 18 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części VIII Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat warsztatów związanych z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

Ochrona przyrody w praktyce – zajęcia praktyczne”. 

Prosimy o podanie: 

- czy Wykonawca ma zapewnić specjalistę od bioróżnorodności, który poprowadzi warsztaty, jeżeli tak, 

prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami powinien się on wykazać, 

- warsztaty mają odbywać się w infrastrukturze (namiotach),z wykorzystaniem sprzętu eventowego, 

- kto odpowiada za materiały potrzebne do budowy i montażu,, budek lęgowych”, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników, 

- jaki jest maksymalny czas trwania warsztatów, 

- jaki jest planowany termin odbycia się warsztatów? 



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 

Wyjaśniam, że  

- Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne do organizacji wycieczki zapewnia specjalistę od 

bioróżnorodności, który posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie podejmowanej tematyki. 

Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia. Zapewnienie osób do należytego 

wykonania zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. 

- warsztaty mają odbywać się w infrastrukturze (namiotach), z wykorzystaniem sprzętu eventowego. 

- Zamawiający będzie dysponował sprzętem wskazanym w Zapytaniu ofertowym tj: skrzynka lęgowa            

z kamerą. 

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania warsztatów, a jedynie czas minimalny.  

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 19 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części IX Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat konferencji związanej z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

,,Ochrona wód-wody powierzchniowe”. 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić konferansjera, jeżeli tak, prosimy o podanie jakimi kwalifikacjami 

powinien się on wykazać, 

- czy Zamawiający zapewnia cały sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia łącznie z nagłośnieniem i 

oświetleniem sali, 

- czy zamawiający przewiduje catering na konferencji, jeżeli tak prosimy o wytyczne, potrzebne do 

wyceny, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na konferencje, 

- jaki jest maksymalny czas trwania konferencji, 

- jaki jest planowany termin odbycia się konferencji? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 

Wyjaśniam, że  

- Zamawiający zapewnia salę nieodpłatnie – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Bracholińska Ostoja”                

w Bracholinie. 

- Wykonawca zapewnia konferansjera, posiadającego kwalifikacje adekwatne do podejmowanej 

tematyki. Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 



działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia. Zapewnienie osób do należytego 

wykonania zamówienia, leży po stronie Wykonawcy.    

- Zamawiający zapewnia laptop i rzutnik.  

- Zamawiający zapewnia catering. 

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania spotkania, a jedynie czas minimalny.  

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 

harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 20 

Pytanie dotyczy pkt 1 Części X Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie 

informacji na temat ,,Pogadanki” związanej z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: 

,,Ochrona środowiska” 

Prosimy o podanie: 

- kto zapewnia wynajem sali Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca, czy ponosi on koszty 

wynajęcia, 

- czy Wykonawca ma zapewnić specjalistę z dziedziny oczyszczania wody, jeżeli tak, prosimy o 

podanie jakimi kwalifikacjami powinien się on wykazać, 

- czy Wykonawca odpowiada za zaproszenie uczestników na spotkanie, 

- jaki jest maksymalny czas trwania spotkania, 

- jaki jest planowany termin odbycia się spotkania? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20 

Wyjaśniam, że  

- Zamawiający zapewnia salę nieodpłatnie – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Bracholińska Ostoja”                

w Bracholinie. 

- Wykonawca zapewnia specjalistę z dziedziny oczyszczania wody, posiadającego kwalifikacje 

adekwatne do podejmowanej tematyki jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca składając ofertę, 

oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych 

z realizacją zamówienia. Zapewnienie osób do należytego wykonania zamówienia, leży po stronie 

Wykonawcy. 

- zgodnie z treścią Zapytania ofertowego pkt. IV Informacje dodatkowe, Wykonawca zaprojektuje 

plakat ogłoszeniowy dla każdego wydarzenia i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Zamawiający wykorzysta plakat do rekrutacji uczestników (tj. umieszczenie na stronie, portalu, 

przekazanie do potencjalnych odbiorców itp.). Zamawiający będzie informował o wszystkich 

działaniach potencjalnych odbiorców.  

- Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu trwania spotkania, a jedynie czas minimalny. 

- Zamawiający nie przewidział konkretnego terminu. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca 

wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny 



harmonogram działań, który powinien uwzględniać orientacyjny termin poszczególnych działań, 

przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). 

Szczegółowy harmonogram z dokładnymi terminami zostanie uzgodniony z Zamawiającym po wyborze 

oferty.  

 

 

PYTANIE NR 21 

Pytanie dotyczy pkt 4 VI WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez ,,wstępny program i harmonogram 

realizowanego zadania”, jaka ma być forma, co ma obejmować? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Wykonawca wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 

30.09.2020 r. Z ofertą należy przedstawić wstępny harmonogram i program działań, natomiast na etapie 

realizacji Wykonawca z Zamawiającym ustali szczegółowy harmonogram. Dodatkowo wyjaśniam, że 

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu powinien wziąć pod uwagę efektywność działań, dostępność 

grupy docelowej, swoje możliwości organizacyjne, dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za 

prowadzenie działań (np. wykładowca, prelegent, specjalista). Harmonogram powinien uwzględniać 

orientacyjny termin poszczególnych działań, przewidywany czas trwania (z uwzględnieniem 

zaproponowanego w Zapytaniu ofertowym minimum). Program natomiast powinien uwzględniać 

propozycję organizacji poszczególnych działań.  

        

 

         

Dodatkowo wyjaśniam, że Wykonawca powinien zrealizować kampanie informacyjno – edukacyjne na 

wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Wszystkie działania 

powinny być przeprowadzone w oparciu o aktualną i rzetelną wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. 

Wybrana forma prowadzenia działań powinna być ciekawa, wzbudzać zainteresowanie oraz 

uwzględniać grupę docelową do jakiej jest kierowana. Osoby prowadzące spotkania w formie 

prezentacji, warsztatów, wycieczek, itp. powinny posiadać doświadczenie i przygotowanie 

merytoryczne w zakresie edukacji ekologicznej.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Przemysław Majchrzak 

/Wójt Gminy Wągrowiec/ 


