(„część opisowa”)
Lublin, dnia 15.09.2020 r.
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53,
20-705 Lublin

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program
aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” (wartość projektu
2 539 350,00 zł) planuje zrealizowanie kompleksowej USŁUGI szkoleniowej, tj. Warsztaty edukacyjne.
Odbiorcami warsztatów będzie maksymalnie 1 440 uczniów i uczennic (60 grup po średnio 24 osoby). Pod
pojęciem uczniów i uczennic Zamawiający rozumie dzieci w wieku szkolnym – tj. uczniów szkół
podstawowych
z obszaru całego kraju. Pod pojęciem grupy Zamawiający rozumie klasy szkolne, grupy klas szkolnych, koła
naukowe, przyrodnicze koła zainteresowań ze szkół podstawowych, średnio 24-osobowe.
Tematyka szkoleń koncentrować się będzie na przekazywaniu wiedzy o ekosystemie Morza Bałtyckiego, jego
elementach, wartościach dla ludzi i innych organizmów żywych, wymiernych korzyściach dla człowieka
(usługach ekosystemowych) ale przede wszystkim konieczności ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego
i ich konsekwencjach. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć praktycznych z użyciem nowoczesnych
środków dydaktycznych, interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału w spotkaniach.
Praca na warsztatach polegać będzie również na opracowaniu przez Uczestników/grup Uczestników planów
wydarzeń edukacyjnych promujących świadomość nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody
oraz korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.
Celem warsztatów jest:







nabycie wiedzy nt. potrzeb ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego,
poznanie metod ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego,
uświadomienie korzyści z dobrze zachowanej przyrody,
poznanie metod aktywizacji społeczności lokalnych w obszarze tematyki ochrony ekosystemów
Morza Bałtyckiego,
zapoznanie się z dobrymi praktykami i przykładami zrealizowanych wydarzeń ekologicznych,
przygotowanie konspektów wydarzeń edukacyjnych promujących ideę ochrony Morza Bałtyckiego
oraz wiedzę nt. korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w wymiarze 26 godzin lekcyjnych na grupę w postaci spotkań
teoretycznych i praktycznych (w tym jednej sesji wyjazdowej). Warsztaty edukacyjne dla jednej grupy
obejmują łącznie 22 godziny lekcyjne zorganizowane w formie 11 dwugodzinnych spotkań warsztatowych
stacjonarnych oraz jednego spotkania wyjazdowego – wycieczki terenowej (4 godziny lekcyjne). Łącznie dla
60 grup szkoleniowych zostanie zrealizowanych 1 560 godzin lekcyjnych Warsztatów edukacyjnych.

Podczas warsztatów Uczestnikom zostaną zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne oraz
warsztatowe (w formie skryptów lub kart pracy przekazywanych na pendrive’ach).
Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności Uczestników odbędzie się w oparciu o test końcowy
przeprowadzony na ostatnim spotkaniu szkoleniowym. Warunkiem pozytywnego złożenia testu jest
uzyskanie min. 60% punktów przyznawanych na teście. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia zawierające informację o zakresie merytorycznym szkolenia oraz liczbie godzin warsztatowych.
Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wprowadzenie do tematu ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Dlaczego Morze Bałtyckie jest tak ważne?
Jakie są zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego?
Jak możemy pomóc Morzu?
Organizowanie proekologicznych akcji edukacyjnych/informacyjnych.
Sesja wyjazdowa.
Zajęcia po wycieczce terenowej.

Ramowy plan warsztatów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od września 2020 r. do marca 2021 r. Zamawiający
planuje realizację warsztatów w województwie zachodniopomorskim (miejsc. Choszczno, Recz, Suliszewo,
Bierzwnik, Sławęcin, Zamęcin, Lubiana), lubelskim (miejsc. Wirkowice, Lublin, Jabłonna), mazowieckim
(miejsc. Radom, Gniewoszów, Zajezierze, Wysokie Koło).
W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie
realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu, miejsca realizacji warsztatów
i okresu realizacji usługi.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do
zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę
kosztów kompleksowej realizacji usługi, na który to koszt poza wyżej wymienionymi wymaganiami
składają się w szczególności obowiązki:
1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych Uczestników warsztatów edukacyjnych o wskazanym
zakresie merytorycznym. Warsztaty będą prowadzone w formie zajęć praktycznych z użyciem
nowoczesnych środków dydaktycznych, interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do
udziału w spotkaniach. Praca na warsztatach edukacyjnych polegać będzie również na opracowaniu
przez Uczestników/grup Uczestników planów wydarzeń edukacyjnych promujących świadomość nt.
potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody oraz korzyści z dobrze zachowanej przyrody
i krajobrazu.
2. Zapewnienie kadry doświadczonych trenerów/ekspertów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych
legitymujących się odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem merytorycznym lub
doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce.
Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób realizujących usługę wskazanych przez
Wykonawcę, pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do
możliwości prowadzenia przez nich usługi (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do
spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób
spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa

w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy osoby realizujące usługę w toku realizacji zajęć nie będą spełniały
oczekiwań Uczestników lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania
Zamawiającemu nowych osób. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji,
o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku realizacji usługi w salach zlokalizowanych w szkołach
trenerzy/eksperci prowadzący warsztaty edukacyjne zobowiązani będą do stosowania się do procedur
bezpieczeństwa w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa obowiązujących na terenie szkoły.
3. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, tj. sal warsztatowych
spełniających wymogi BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także wyposażonych w instalację
grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne, wyposażonych w sprzęt niezbędny do
realizacji warsztatów (m.in. krzesła, stoliki, rzutnik, komputer, dostęp do Internetu, mikroskopy,
sprzęt multimedialny, makiety przestrzenne). Sale w razie potrzeby będą dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości warsztaty realizowane będą w salach
zlokalizowanych w budynkach efektywnych energetycznie, w salach w miarę możliwości
zaprojektowanych w systemie energooszczędnym. W przypadku realizacji usługi w salach
zlokalizowanych w szkołach, w sytuacji stwierdzenia w szkole zakażenia koronawirusem, realizacja
warsztatów edukacyjnych ulegnie zawieszeniu lub będzie kontynuowana w formie zaleconej przez
Sanepid i władze oświatowe. Układ przestrzenny (m.in. ustawienie krzeseł, stołów, itp.) podczas
prowadzenia warsztatów edukacyjnych powinien zostać zorganizowany w sposób:
a. zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami warsztatów
edukacyjnych,
b. uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika warsztatów edukacyjnych
(miejsca/krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).
4. Umieszczenie przed wejściem do sal na zajęcia oraz w toaletach środka do dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu
(min.60%),
tak
aby
każdy
uczestniczący
w
zajęciach
mógł
z niego skorzystać, zapewnienie aby Uczestnicy Projektu i trenerzy/eksperci mieli dostęp do miejsc,
w których mogą myć ręce mydłem i wodą, zapewnienie aby dozowniki z mydłem w toaletach były
regularnie napełniane, wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce.
5. Zorganizowanie miejsca odbywania warsztatów zgodnie z poniższymi zaleceniami:
a. w widocznym miejscu przed wejściem na teren spotkań powinna być umieszczona instrukcja dot.
mycia
rąk,
zdejmowania
i
zakładania
rękawiczek,
zdejmowania
i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej
dezynfekcji rąk.
b. w ramach możliwości należy zapewnić możliwość bezdotykowego wejścia na teren budynku w
którym odbywają się zajęcia (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi).
6. Zapewnienie bezpieczeństwa UP oraz osób prowadzących zajęcia co najmniej przez wypełnienie
poniższych wymagań:
a. regularną (kilka razy w ciągu dnia, nie rzadziej niż co godzinę, w zależności od liczby
uczestników) dezynfekcję/czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się
uczestnicy szkolenia, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni stolików
oraz stanowisk środkiem do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym,
b. organizację stanowisk z zachowaniem min. 1,5 metra odległości pomiędzy każdym ze
stanowisk,
c. zachowanie odległości min. 1,5 metra od rozmówcy w trakcie realizacji zajęć,
d. dopilnowanie, aby każdy z UP używał wyłącznie własnego długopisu do podpisywania listy
obecności i innych dokumentów,
e. regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia obowiązkowo przed
zajęciami oraz po ich zakończeniu, jednak nie rzadziej niż co 45 minut,
f. zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla UP poprzez: zapewnienie płynnego
mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz ręczników papierowych jednorazowych, wywieszenie
instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania
maseczki oraz instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Obowiązuje zakaz używania suszarek
do rąk,

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

g. wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn
dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę
w przypadku pojawienia się objawów chorobowych,
h. przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów
do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
Przeszkolenie osoby prowadzącej szkolenie (trenera/eksperta) w zakresie stosowanych procedur
przeciwdziałania COVID – 19 zastosowanych przy organizacji warsztatów, uwzględniając
bezdotykową obsługę uczestników oraz poinformowanie uczestników warsztatów przed ich
rozpoczęciem oraz na ich rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu
koronawirusem.
Oznaczenia sal oraz budynków, w których prowadzone będą warsztaty edukacyjne zgodnie
z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Organizacji sesji plenerowej (wyjazdowej) w ramach warsztatów edukacyjnych dla każdej grupy
w formie wycieczki terenowej prowadzonej przez edukatorów, trwającej średnio 4 godziny (łącznie
z dojazdem), polegającej na wyjeździe z grupą do wybranego obszaru chronionego (w odległości do
ok. 50 km od szkoły), w trakcie którego prowadzone będą obserwacje przyrody (fauny i flory) –
elementów środowiska i skutków gospodarowania człowieka, które mają bezpośredni lub pośredni
wpływ na stan ekosystemów Morza Bałtyckiego oraz sporządzane będą notatki z obserwacji oraz
dokumentacja fotograficzna. Zapewnienie podczas wycieczki opieki trenera/eksperta oraz opiekuna
dodatkowego, transportu oraz niezbędnych materiałów dodatkowych (terenowych).
Przygotowanie szczegółowego programu warsztatów edukacyjnych oraz opracowanie regulaminu
organizacyjnego warsztatów edukacyjnych, który określać będzie w szczególności organizację
warsztatów, tryb i sposób prowadzenia zajęć, zakres obowiązków prowadzących warsztaty i jego
uczestników i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego. Regulamin warsztatów, powinien
zawierać procedury związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, w szczególności uwzględniać klauzulę
RODO dot. przekazania organizatorowi najważniejszych danych uczestników warsztatów
edukacyjnych.
Opracowanie materiałów szkoleniowych (skrypt, karty pracy dla uczniów) dla Uczestników
przygotowanych na wzorach Zamawiającego, dopasowanych do odbiorców tak, aby zapewnić ich
użyteczność i wydłużenie wykorzystania, związanych z realizowaną tematyką warsztatów
edukacyjnych, zawierających treści poruszane podczas warsztatów edukacyjnych oraz przekazanie
materiałów na pendrive dla każdego Uczestnika.
Zapewnienie na zajęciach wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych, np. mikroskopy, sprzęt
multimedialny, makiety przestrzenne, materiały dodatkowe.
Zakup pendrive’a dla każdego Uczestnika. Liczba zamawianych kompletów będzie szczegółowo
zaplanowana – bez zbędnych nadwyżek.
Oznaczenie materiałów szkoleniowych zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć
dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opracowanie i przeprowadzenie na ostatnim spotkaniu warsztatowym testów sprawdzających
wiedzę Uczestników.
Wydanie Uczestnikom dyplomów uczestnictwa w projekcie i zaświadczeń o ukończeniu warsztatów
edukacyjnych zawierających informację o zakresie merytorycznym warsztatów i liczbie godzin
spotkania. Zaświadczenia zostaną wydane Uczestnikom, którzy uczestniczyli w min. 80% zajęć oraz
pozytywnie zdali test sprawdzający wiedzę (tj. uzyskały min. 60% punktów).
Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego m.in.
dzienniki zajęć, listy obecności (lista obecności sprawdzana zgodnie z dziennikiem zajęć),
potwierdzeń przekazania materiałów szkoleniowych, testy sprawdzające wiedzę oraz wyniki
przeprowadzonych testów, rejestry wydanych zaświadczeń, potwierdzenie przekazania zaświadczeń
oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej.
Przekazywanie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem sieci internetowej, w tym e-mail lub przy
wykorzystaniu aplikacji komunikacyjnych (np. Skype, Messenger), niezwłocznie informacji
o nieobecnościach Uczestników, rezygnacjach, zaległościach, zakłóceniach pojawiających się podczas
realizacji usługi lub innego rodzaju problemach.

19. Przesyłanie każdorazowo w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć dokumentów
potwierdzających ich odbycie.
20. Prowadzenia warsztatów edukacyjnych w sposób przyczyniający się do oszczędzania energii poprzez
odpowiednie sterowanie ogrzewaniem (np. otwarcie okiem zamiast włączania klimatyzacji,
wyłączanie nieużywanych sprzętów, wykorzystywanie naturalnego oświetlenia, itp.).
21. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Stosowanie języka
wrażliwego na płeć, wykluczenie stereotypowego podejścia do realizacji usługi w stosunku do kobiet
i mężczyzn, przeprowadzenie zajęć niestereotypowo w odniesieniu do zainteresowań i predyspozycji.
22. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu
(ustawianie stolików w sali, wietrzenie sali w przerwach).
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Boh. Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części
opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej
na adres e-mail: perlybaltyku@okcjo.com.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku
oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać
następująco: „Oferta w postępowaniu na realizację w Warsztatów edukacyjnych w ramach realizacji
projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza
Bałtyckiego”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który
oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 23.09.2020r. do godziny 12.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie
z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca
zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty oferty.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawcy będzie się odbywał bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków NFOŚiGW.
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

A. Gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, tj. w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, w należyty sposób
zrealizowali łącznie min. 1500 godzin usług o tematyce pokrewnej z zamówieniem opisanym
w niniejszej procedurze lub równoważnych. Przez usługi równoważne rozumie się usługi o zakresie
przedmiotowym zbliżonym do tematyki ww.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać,
że wykonał takie usługi w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia
ww. warunków (m.in. nazwa usługi bądź jej opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub
równoważność usługi. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty
dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Zamawiający
zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do
doświadczenia Wykonawcy. W Załączniku nr 1 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał
w Załączniku nr 2.
B. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na
etapie realizacji usługi.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
C.

Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

D.

Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015
r.
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508
tj. z
dnia
2017.08.08,

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz.U.2017.2344 tj. z dnia 2017.12.15, z późn. zm.);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
I. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert oraz
II. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 tj. z dnia 2017.11.29,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 tj. z
dnia 2017.07.31, z późn. zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2018.703 tj. z dnia 2018.04.10,
z późn. zm.);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
f) Wykonawców, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 24
ust. 5 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
KRYTERIA OCENY OFERT
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu
(w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług zgodnych z przedmiotem
zamówienia lub równoważnych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia lub równoważnych
wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać
usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów
z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W przypadku
wykazania w Załączniku nr 2 ww. usług o wartości przekraczającej 4 500 godzin, Wykonawca uzyska
maksymalnie 50 pkt. Dalsza liczba godzin w przypadku przekroczenia limitu 4 500 godzin nie będzie brana
pod uwagę przy obliczaniu kryterium jakość.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na
wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
9. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi zobowiązany jest przed
upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 20 000 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 96 1140 1094 0000
5564 3300 1001. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium (tytuł
przelewu powinien zawierać co najmniej przedmiot postępowania i nazwę projektu). Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację usługi. Zamawiający zatrzyma wadium,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy na
realizację usługi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przez Wykonawcę usługi, ponosi
pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie
Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i
wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji
związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż
Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji usługi
przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
11. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi, Wykonawca
w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in

blanco1, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę
odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami
związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi
klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia
prawidłowego wykonania usługi nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia następującej
przesłanki:
1) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego zapłaconymi fakturami/rachunkami.
12. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi będą zapisy:
a) Przewidujące przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec
Zamawiającego za wszelkie szkody, których doznał Zamawiający na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności
w postaci utraty części lub całości dofinansowania, uznania wydatków poniesionych przez
Zamawiającego za niekwalifikowalne lub nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej przez
uprawnione podmioty/organy, oraz oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje do wiadomości i w pełni
akceptuje, że odpowiedzialność odszkodowawcza może przekroczyć wysokość wynagrodzenia
wynikającego z umowy;
b) Przewidujące 10% kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
d) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy
odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);
e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania do wysokości
faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy
(określona w pkt 10 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy
Zamawiającego z Wykonawcą);
f) O przeniesieniu na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do rezultatów (w tym ich
elementów składowych) prac Wykonawcy na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych
Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Przenoszone majątkowe prawa autorskie nie
będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Wykonawcy
nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu;
g) Zastrzegające, że płatności za wykonanie usługi będą realizowane na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę za godziny zrealizowane w danym miesiącu, w terminie 60 dni od dnia
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednakże niż po
otrzymaniu przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył
w nim Wykonawca. Opóźnienia w płatnościach nie mogą być powodem wypowiedzenia przez
Wykonawcę umowy, nie mogą też być powodem wstrzymania realizacji usługi.
h) Przewidujące możliwość wypłacania Wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji usługi, uzależnionych
m.in. od postępu i prawidłowości realizacji usługi oraz kompletności i poprawności przedkładanych
przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy
wyłącznie do Zamawiającego.
i) Przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
- Harmonogramu i okresu realizacji umowy;
- Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy (np. zmniejszenia ilość UP na skutek
niezrekrutowania wymaganej liczby osób; rezygnacji UP z udziału w projekcie; innych obiektywnych
przyczyn/zdarzeń losowych/siły wyższej nie dających się przewidzieć na dzień podpisania umowy
z Wykonawcą);
Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku Zamawiający) może domagać się od
dłużnika (w tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, dochodzić jej na drodze
sądowej a potem egzekucyjnej. Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we
wskazanym tam terminie i miejscu. Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co oznacza, że jest niezależne od
czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o świadczenie usług z jakiś przyczyn jest
nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być również zobowiązanie wekslowe. Weksel in blanco wystawiany jest, gdy strony zawierając
pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej wyniknąć, ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani ostatecznych
wysokości tych roszczeń, ani terminu płatności.
1

j) Przewidujące możliwość powtórzenia usług podobnych do opisanych w niniejszym postępowaniu.
Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu lub nowej umowy.

(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Proponowana cena brutto realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej – Warsztaty edukacyjne dla 1
osoby:
…………………….. zł (słownie: …………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… złotych).
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przez cenę mojej oferty rozumie się „cenę brutto
realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej – Warsztaty edukacyjne dla 1 osoby”.
b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
c) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
d) Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
e) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi.
f) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
g) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą
przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy
na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia
umowy).
h) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
i) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków NFOŚiGW.
k) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.
Miejscowość i data …………………
………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

Załącznik numer 12

Lp.

Nazwa usługi, jej opis
oraz wskazanie, do
której usługi jest
równoważna

Podmiot, dla którego
usługę zrealizowano i
okres realizacji usługi

Liczba godzin usług
zrealizowanych w okresie
ostatnich trzech lat przed
dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy –
w tym okresie3

1
2
3
4
5
6
7
8
SUMA:
Oświadczam, że wskazane w załączniku usługi zostały wykonane należycie, co potwierdzają posiadane przeze
mnie referencje lub dowody zapłaty za realizację usług.

…………………………………………..
podpis i pieczęć Oferenta

2
3

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.
Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę godzin zrealizowanych w wymaganym okresie.

Załącznik numer 24

Lp.

Nazwa usługi i jej opis

Podmiot, dla którego
usługę zrealizowano i
okres realizacji usługi

Liczba godzin usług
zgodnych z przedmiotem
zamówienia lub
równoważnych
zrealizowanych w okresie
ostatnich trzech lat przed
dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy –
w tym okresie5

1
2
3
4
5
6
7
8
SUMA:
Oświadczam, że wskazane w załączniku usługi zostały wykonane należycie, co potwierdzają posiadane przeze
mnie referencje lub dowody zapłaty za realizację usług.

…………………………………………..
podpis i pieczęć Oferenta

4
5

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.
Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę godzin zrealizowanych w wymaganym okresie.

Załącznik numer 3
PROGRAM WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW
w ramach projektu „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie
ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego”

L.p.

Zakres tematyczny

Liczba
godzin
2 godziny

1.

Wprowadzenie do tematu ekosystemów Morza Bałtyckiego
- co to jest ekosystem?
- elementy ekosystemu Bałtyku.

2.

Dlaczego Morze Bałtyckie jest tak ważne?
- wartości dla organizmów żywych,
- wymierne korzyści dla człowieka (usługi ekosystemowe).

2 godziny

3.

Jakie są zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego?
- rzeki przynoszące zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe,
- ścieki komunalne i przemysłowe miast nadmorskich,
- produkty wyrzucane przez statki (zrzuty wód balastowych),
- wiercenia na dnie morza,
- katastrofy morskie,
- porty rybackie,
- rolnictwo,
- turystyka.

8 godzin

4.

Jak możemy pomóc Morzu Bałtyckiemu?
- ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego,
- działania prewencyjne,
- odbudowa ekosystemu.

4 godziny

5.

Organizowanie proekologicznych akcji
edukacyjnych/informacyjnych
- przykłady akcji jakie mogą być podejmowane przez dzieci
i młodzież,
- budowanie planu przedsięwzięcia proekologicznego,
- pozyskiwanie zwolenników,
- promocja eventu w mediach.

6.

Sesja wyjazdowa
Wycieczka terenowa prowadzona przez edukatorów [średnio 4h
(łącznie z dojazdem)]
- wyjazd z grupą do wybranego obszaru chronionego (w odległości do
ok. 50 km),

4 godziny

4 godziny

- prowadzenie obserwacji przyrody (flory i fauny) – elementów
środowiska i skutków gospodarowania człowieka, które mają
bezpośredni lub pośredni wpływ na stan ekosystemów Morza
Bałtyckiego,
- sporządzanie notatek z obserwacji oraz dokumentacji
fotograficznej.
7.

Zajęcia po wycieczce terenowej
- omówienie odwiedzonych miejsc,
- omówienie poczynionych w trakcie wycieczki obserwacji,
- stworzenie dzienniczka obserwacji.

2 godziny

RAZEM

26 godzin

