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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/EKO-LOK z dnia 20 lutego 2018r. 

 

na realizację 3 debat on-line na temat różnych aspektów ochrony środowiska w budownictwie 

wielorodzinnym w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych 

związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. 

  
Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 3 debat on-line w ramach projektu  „Eko-lokator – 
edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”  
nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”,  
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”  
 
Projekt „Eko-lokator” skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem 
nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy 
zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy 
związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływu budownictwa 
mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian. Obszar tematyczny projektu 
obejmuje: efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, gospodarowanie odpadami  
i wodą w budynku wielorodzinnym, transport sąsiedzki oraz roślinność na, wokół i w budynku. 
 
W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do: 
 

1. Transmisja 3 debat on-line w czasie rzeczywistym na serwisie youtube, facebooku projektu 
oraz portalu chronmyklimat.pl 

2. Obsługi 3 debat on-line poprzez zapewnienie Sali (w Warszawie), niezbędnego sprzętu do 
realizacji oraz drobnego cateringu (6 ekspertów + moderator) 

3. Montaż i rendering filmu z 3 debat on-line 
 
Planowany termin pierwszej debaty 14 marca 2018 
 
  Warunki udziału w postepowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:  
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  
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2. Istnieją na rynku od ponad 5 lat. 
3. Zapewniają o posiadaniu aplikacji z możliwością moderacji czatu. 
4. Dysponują minimum 2 kamerami z mikserem HD. 
5. Posiadają możliwość nałożenia dedykowanych belek informacyjnych. 
6. Posiadają możliwość prezentacji obrazu picture in picture. 
7. Posiadają mikser dźwięku z obsługą oraz zapewnią 7 mikrofonów nagłowowych. 
 

Wykluczenia: 
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w pkt VII warunków udziału w postępowaniu 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
 Termin realizacji zamówienia: 
Usługa powinna zostać zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2019r. 
 

Kryteria oceny: 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Całkowita cena brutto 
wykonania usługi waży 100% na ocenie oferty.  
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:  
C= [Cmin / CB] x 100  
C - ilość uzyskanych punktów  
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert  
CB - cena brutto badanej oferty  
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 
wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na 
to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać 
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać 
od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby 
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby 
podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że 
nie upłynął termin związania ofertą.  
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Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do zrealizowana usługi w 
podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia 
umowy. W niniejszej sytuacji, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była 
następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.  
 
 Miejsce, termin i sposób składania ofert: 
Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin 
nadsyłania ofert upływa 23.02.2017r. o godz. 13:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny nagrania, 
wynajmu sali oraz cateringu.  
 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów 
(sumę punktów C). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
ceną najniższą.   
 
Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego 
wynikach , nie później niż do 28 lutego 2018 roku do godz. 15:00.  
 
Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją 
Instytut na rzecz Ekorozwoju.  
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.  
 
Osoba do kontaktu: Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 530 776 898. 
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