Warszawa, 24 maja 2018 r.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa,
Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE 19/05/2018/LIFE
w ramach zakupu usług o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EURO (bez VAT)

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
(Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przygotowanie eksperckiej wypowiedzi na temat przyrodniczego znaczenia zielonej infrastruktury
w polskiej części Karpat
Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej
infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach” (LIFE16 GIE/PL/000648)

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
1. Przygotowanie eksperckiej wypowiedzi dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury w zachowaniu
różnorodności biologicznej i łączności ekologicznej w polskiej części Karpat, w postaci:
a) tekstu ok. 3-minutowej wypowiedzi (ok. 1-1,5 znormalizowanej strony A4);
b) do 10 slajdów prezentacji PowerPoint ilustrujących kluczowe elementy wypowiedzi wymienionej w pkt.
a);
c)

tekstów trzech krótkich (do 30 sekund każda) wypowiedzi ilustrujących kluczowe tezy i zagadnienia
wypowiedzi wymienionej w pkt. a);

d)

skonsultowanie angielskojęzycznych wersji materiałów wymienionych w pkt. a) – c).

2. Udział w nagraniu filmowym wypowiedzi wymienionych w pkt. a) i c), dokonanym w plenerze.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Ad. 1a)
Opracowanie tekstu ok. ok. 3-minutowej eksperckiej wypowiedzi (ok. 1-1,5 znormalizowanej strony A4) obejmującej
zagadnienia roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania różnorodności biologicznej i łączności ekologicznej
w Karpatach.
Elementy zielonej infrastruktury, które powinny być brane pod uwagę i uwzględnione w wypowiedzi:
 lasy i parki
 kępy drzew i krzewów
 pasy drzew i krzewów
 łąki i pastwiska
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cieki wodne (rzeki i potoki)
zbiorniki wodne
mokradła
miedze
przejścia dla zwierząt (lądowe oraz przepławki)

Wypowiedź powinna obejmować kluczowe zagadnienia związane z przyrodniczą rolą elementów zielonej infrastruktury,
w tym wykazywać, że elementy zielonej infrastruktury:


są ekosystemami lub fragmentami ekosystemów – siedliskami bytowania gatunków flory i fauny (z wybranymi
przykładami gatunków);



są korytarzami ekologicznymi umożliwiającymi przemieszczanie się i rozprzestrzenianie dziko żyjących roślin
i zwierząt (z wybranymi przykładami gatunków), pozytywnie wpływając na łączność ekologiczną, stan
ekosystemów i przebieg ważnych procesów przyrodniczych, zapobiegając fragmentacji i poprawiając jakość
przestrzeni przyrodniczej (zarówno położonej na obszarach chronionych, jak i pomiędzy nimi),



pełnią istotną rolę przyrodniczą niezależnie od skali przestrzennej: od lokalnej poprzez regionalną, aż po skalę
całych kontynentów, tworząc ekologiczną sieć zarówno na niewielkich, jak też na znacznych obszarach.

W wypowiedzi należy odnosić się do specyfiki przyrodniczej terenów górskich, ze szczególnym uwzględnieniem
ekosystemów i gatunków charakterystycznych dla polskiej części Karpat.
Ad. 1 b)
Przygotowanie kilku (do 10 slajdów) PowerPoint, które w sposób wizualnie i informacyjnie klarowny będą ilustrowały
główne tezy wypowiedzi opisanej w punkcie Ad.1 a) powyżej. W docelowym materiale filmowym (patrz pkt. Ad. 2 poniżej)
slajdy te będą pokazywane w wybranych, określonych przez Eksperta-Wykonawcę momentach wypowiedzi – tam, gdzie
istotne dla dobrego zrozumienia treści przez niespecjalistycznego odbiorcę będzie graficzne uzupełnienie lub podkreślenie
słów wypowiadanych przez Eksperta-Wykonawcę. Ekspozycja slajdów może zająć maksymalnie 50% całkowitego czasu
wypowiedzi (tj. do ok. 1,5 minuty); ekspozycja pojedynczego slajdu nie powinna przekraczać czasu ok. 10-15 sekund.
Slajdy powinny być przygotowane na szablonie projektu, dostarczonym przez Zamawiającego.
Ad. 1 c)
Przygotowanie tekstów trzech krótkich (do 30 sekund każda) wypowiedzi ilustrujących w sposób klarowny i zwięzły
kluczowe tezy (elementy) wypowiedzi opisanej w punkcie Ad. 1 a) powyżej, na potrzeby filmu wideo prezentującego
zieloną infrastrukturę w Karpatach (patrz punkt Ad. 2 poniżej).
Przygotowanie tekstów odbędzie się w konsultacji z osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za nagranie filmowe
wypowiedzi Eksperta, w celu zagwarantowania ich atrakcyjności na filmie.
Ad. 1 d)
Planowane jest opracowanie docelowych materiałów filmowych (patrz pkt. Ad. 2 poniżej) w wersji polskiej z napisami
w wersji angielskiej. Przetłumaczenie przygotowanych tekstów leży po stronie Zamawiającego. Ekspert-Wykonawca
będzie w razie potrzeby poproszony o skonsultowanie poprawności merytorycznej angielskojęzycznych wersji tekstów.
Ad. 2)
Nagranie filmowe wypowiedzi Eksperta-Wykonawcy, wymienionych w punktach 1 a) i 1 c) powyżej. Nagranie odbędzie
się w atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo plenerze, w miejscu i czasie uzgodnionym przez Wykonawcę z osobą
odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za nagranie filmowe – w miarę możliwości na terenie polskiej części Karpat.
Nagranie będzie obejmowało:
a) nagranie dłuższej (3-minutowej) wypowiedzi Eksperta opisanej w pkt. Ad. 1 a) powyżej, w ujęciu statycznym;
b) nagranie trzech krótkich (do 30 sekund każda) wypowiedzi Eksperta opisanych w pkt. Ad. 1 c) powyżej,
w ujęciu dynamicznym.

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie się do nagrania, tj. przećwiczenie płynnego wygłoszenia
przygotowanego tekstu.
Szczegółowy sposób realizacji (reżyseria) nagrania zostanie uzgodniony z Wykonawcą przez osobę odpowiedzialną
z ramienia Zamawiającego za nagranie filmowe.
HARMONOGRAM PRAC WRAZ Z PRZEDMIOTEM ODBIORU PRAC:
Etap 1 – do 6 czerwca 2018 r.


opracowanie tekstu wypowiedzi opisanej w pkt. Ad. 1 a) powyżej;

Etap 2 – do 15 czerwca 2018 r.
 opracowanie tekstów trzech wypowiedzi opisanych w pkt. Ad. 1 c) powyżej;
Etap 3 – do 22 czerwca 2018 r.
 opracowanie slajdów PowerPoint, opisanych w pkt. Ad 1 b) powyżej;
 nagranie filmowe opisane w pkt. Ad. 2 powyżej.
Odbiór prac będzie następował każdorazowo po zakończeniu każdego z etapów, a zakończenie Etapu 3 wiąże się z
odbiorem prac będących przedmiotem wszystkich Etapów.
Wynagrodzenie za wykonanie prac, na podstawie ich odbioru, zostanie wypłacone w jednej transzy, po zakończeniu Etapu
3.
WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZENIA,
KWALIFIKACJI OSÓB:
1) Wykształcenie kierunkowe: ukończenie studiów wyższych na kierunku przyrodniczym.
2) Udokumentowane doświadczenie zawodowe pozwalające na merytoryczne przygotowanie materiałów o podanej
tematyce (do wglądu Zamawiającego) – potwierdzone własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem
stanowiącym integralny element zapytania ofertowego.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów, projektów graficznych itp. w ramach realizacji
zamówienia należeć będą do Zamawiającego.
KRYTERIA OCENY OFERTY
Oferta zostanie oceniona pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. Zostanie wybrana
oferta najkorzystniejsza. Kryteria wyboru oferty są następujące:



najniższa cena;
spełnianie warunków w zakresie doświadczenia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Złożona oferta powinna zawierać:
•
•
•
•

pełną nazwę, adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu kontaktowego;
cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który Wykonawca jest
zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierająca wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia, (w tym koszty noclegów, przejazdów, dostawy przedmiotu zamówienia);
wymagane Oświadczenia;
termin ważności oferty;
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•
•

datę sporządzenia oferty;
wypełniony formularz ofertowy wraz z podpisanym oświadczeniem stanowiący integralną część zapytania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie będą zawierały któregoś z wyżej wymienionych
elementów.
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FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego nr 19/05/2018/LIFE

Data sporządzenia oferty
Data ważności oferty
Pełna nazwa wykonawcy
Adres / siedziba wykonawcy,
nr telefonu kontaktowego
Numer NIP
Numer REGON
Cena za realizację zamówienia przedstawioną jako
cena brutto, zawierająca podatek VAT, który
Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zawierająca
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
(w tym koszty dostawy)
Oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe pozwalające na merytoryczne przygotowanie materiałów będących
przedmiotem zamówienia.

……………………………………………………….
Data i podpis

DODATKOWE INFORMACJE:
Ofertę należy przesłać mailem, pocztą lub złożyć osobiście do dnia 29 maja 2018 roku do godz. 12:00
adres mailowy: patrycja.adamska@gridw.pl, fax 22 851 62 01
adres korespondencyjny: ul. Sobieszyńska 8; 00-764 Warszawa.
Osobą kontaktową w tej sprawie jest: Patrycja Adamska kontakt: 22 840 6664 w. 109 lub patrycja.adamska@gridw.pl
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą mailową.
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