
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. DANE MŚP – ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa podmiotu zgodnie 
z dokumentem rejestrowym

STOWARZYSZENIE TARCZEK 24

Imię  i  nazwisko  osoby  do
kontaktu

SOKALSKI MICHAŁ

Telefon kontaktowy 609803736

E-mail sokalski@wp.pl

Adres siedziby podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym

Województwo świętokrzyskie

Gmina Pawłów

Kod pocztowy i miejscowość 27-225 Pawłów

Ulica -

Numer budynku/ numer lokalu 24

NIP 6642135029

II. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – USŁUGI DORADCZEJ 

Nazwa Przedmiotu zamówienia
„Życie w zgodzie z naturą dawniej i dziś - warsztaty ekologiczne” 

Opis Przedmiotu Zamówienia Przeprowadzenie 15 warsztatów o tematyce ekologicznej dla dzieci ze szkół 
podstawowych z gmin: Pawłów, Brody, Iwaniska, Nowa Słupia, Waśniów, 
Baćkowice oraz zapewnienie dojazdu uczniów do miejsca prowadzenia 
warsztatów.

Suma godzin warsztatowych: 60
Liczba uczestników: w zależności od naboru w zakresie 525-750 osób + 
opiekunowie/nauczyciele
Miejsce warsztatów musi znajdować się na trenie jednej z gmin:  Pawłów, 
Brody, Iwaniska, Nowa Słupia, Waśniów, Baćkowice i musi być 
przystosowane do przyjęcia grupy 50 osób – minimum 2 toalety z ciepłą wodą
użytkową.

Warsztaty powinny być przeprowadzone według następującego planu zajęć:
9:00 rozpoczęcie, podział na 2 grupy,
9:10 wykład jak segregować śmieci, dlaczego jest to ważne i co powstaje w 
wyniku recyklingu,  
9.40 prowadzenie obserwacji jak zbiera się deszczówkę i jak ją najlepiej 
wykorzystać, 
9.50 odwiedzenie warzywnych grządek i przekazanie informacji dotyczących 
zapotrzebowania roślin, 
10.10 Nauka rozpoznawania środków ochrony roślin, oprysków i nawozów, 
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10.40 Porównywanie cen warzyw pochodzących z upraw ekologicznych i tych z
upraw konwencjonalnych oraz podejmowanie decyzji czy warto wybierać 
zdrową żywność 
11.00 Rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej bioróżnorodności 
11.20 Odwiedzenie hotelu i stołówki dla owadów zapylających (łąki kwietne) 
11.40 Obserwacja jak słońce produkuje energię i możliwości jej 
zmagazynowania 
12.00 Przerwa 
12.20 Obserwacje smart home i analiza możliwości oszczędzania energii, dzięki
zastosowaniu tych usprawnień 
12.30 Wizyta u koników polskich jako- przedstawicieli jednej z ras 
zachowawczych 
12.40 Zrobienie bomby kwiatowej, którą każdy z uczestników zabierze do 
siebie. 
13.00 Zakończenie warsztatów, powrót dzieci do szkół. 

Termin realizacji zamówienia 1.09.2023 – 31.12.2023

Termin składania ofert 19.01.2023-2.02.2023

Sposób składania ofert (np. 
email/wersja papierowa na 
wskazany adres)

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
- w formie pisemnej – ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie
uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty,
opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący
sposób:
Stowarzyszenie Tarczek 24
Tarczek 24, 27-225 Pawłów
Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE
- w formie elektronicznej – Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być
przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych
dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do
kontaktów w sprawie procedury zamówienia: sokalski@wp.pl . W tytule
maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na
niniejsze zapytanie ofertowe w brzmieniu:
Oferta w postępowaniu znak: ZAPYTANIE OFERTOWE 
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III. KRYTERIA  DOSTĘPU  UMOŻLIWIAJĄCE  USŁUGODAWCY  UDZIAŁ  W  POSTĘPOWANIU  
I SPOSÓB OCENY

Kryterium dostępu Sposób oceny

Podmiot prowadzi działalność w zakresie: 
PKD  85.59.B  -  Pozostałe  pozaszkolne  formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

□ spełnia      □ nie spełnia    
Weryfikacja  spełnienia  kryterium  na  podstawie
oświadczenia złożonego przez Podmiot

Podmiot  jest  w  stanie  zapewnić  obsługę
prowadzących  warsztaty,  z  których  każda  osoba
będzie  mogła  się  wykazać  przynajmniej rocznym
doświadczeniu  w  prowadzeniu  warsztatów  dla
dzieci. 

□ spełnia      □ nie spełnia     
Weryfikacja  spełnienia  kryterium  na  podstawie
informacji złożonych przez Podmiot.

Podmiot prowadzi aktywną działalność od minimum
12 miesięcy na dzień składania oferty

□ spełnia      □ nie spełnia     
Weryfikacja  spełnienia  kryterium  na  podstawie
informacji  złożonych  przez  Podmiot  wraz  z
dokumentem rejestracyjnym.

Podmiot  posiada potencjał ekonomiczny niezbędny
do należytego świadczenia usługi. 

□ spełnia      □ nie spełnia     
Weryfikacja  spełnienia  kryterium  na  podstawie
oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada
zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na
ubezpieczenia  społeczne  oraz  zdrowotne  oraz  nie
pozostaje  pod  zarządem  komisarycznym,  oraz  nie
został  wobec  niego  złożony  wniosek  o  ogłoszenie
upadłości  oraz  nie  zostało  wobec  niego  wszczęte
postępowanie  likwidacyjne,  naprawcze  lub
restrukturyzacyjne
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IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria obligatoryjne 

1. Kryterium cenowe 6 pkt - oferta najkorzystniejsza cenowo 
5 pkt – druga w kolejności najniższa cenowo oferta
4 pkt – trzecia w kolejności najniższa cenowo oferta
3 pkt – czwarta w kolejności najniższa cenowo oferta
2 pkt – piąta w kolejności najniższa cenowo oferta
1 pkt – szósta w kolejności najniższa cenowo oferta

2. Podmiot prowadzi 
aktywną działalnoś 
cipowyżej 12 miesięcy/ 
(podać liczbę)

0   pkt. 12-18 m-cy
2 pkt. 19-24 m-cy 
3 pkt. powyżej 24 m-cy

3. Podmiot ma siedzibę na 
terenie województwa 
świętokrzyskiego 

0 pkt ma siedzibę poza województwem świętokrzyskim
1 pkt ma siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego

V. INFORMACJE DODATKOWE

Wytyczne do 

przygotowania ofert

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

2. Każdy  Podmiot  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  i  zaproponować  tylko  jedną  cenę
całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN

3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

4. Zamawiający i Podmiot nie mogą być powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe,  o których mowa powyżej,  rozumie się wzajemne
powiązania  między  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania
zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w imieniu
Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,

d) 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. 

Sokalski Michał                  
podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta
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