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Warszawa, 04.11.2016

Zapytanie ofertowe
INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła z siedzibą
w Warszawie, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa, zaprasza do udziału w postepowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie promocji w formie spotkań
informacyjnych projektu KIK34: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom
przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”,
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, pt. ”Edukacja i wdrażanie zasad
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia,
stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”
Zamówienie jest udzielane w częściach i dzieli się na 16 części – odpowiednio do liczby
województw – gdzie 1 część zamówienia odpowiada 1 województwu i obejmuje
przygotowanie i przeprowadzenie promocji w formie spotkań informacyjnych na obszarze
jednego województwa.
Jeden wykonawca może zgłosić ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia, zaś jednemu
wykonawcy może zostać udzielone zamówienie wyłącznie co do jednej części zamówienia.
Zamawiający wyłącza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający wyłącza możliwość składania ofert wariantowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1 Zorganizowanie, w celu wzmocnienia efektów tego programu, promocji Projektu KIK34
i przedstawienie jego wyników w jednym z 16 województw w Polsce, zgodnie z treścią
złożonej oferty, przy czym promocja winna zostać przeprowadzona przez Wykonawcę
obligatoryjnie w 1 miejscowości (minimum), maksymalnie zaś w 3 miejscowościach na
terenie województwa. Do promocji projektu będą wykorzystane gotowe narzędzia w postaci
prezentacji PowerPoint, przygotowane i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,
zawierające m.in.: cel programu, czas trwania, metody realizacji, wyniki końcowe ewaluacji,
oraz z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa.
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2.2 Przygotowanie i wygłoszenie w ramach spotkań promocyjnych prezentacji pt.: „Edukacja
i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach:
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
Prezentacja przygotowana przez Zamawiającego będzie zawierać informacje na temat
wypracowanych i zastosowanych w projekcie narzędzi edukacyjnych, stosowanych w ciągu
dwóch lat realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów jakie musiały
spełnić placówki w celu uzyskania „Certyfikatów Szkoła/Przedszkole Przyjazna(e) Żywieniu
i Aktywności Fizycznej.
2.3 Przeprowadzenie spotkań z najwyższą starannością. W przypadku, w którym z powodu
okoliczności niezależnych od Wykonawcy wygłoszenie prezentacji przez niego osobiście
okazało się niemożliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępcy – osoby
dysponującej odpowiednimi kwalifikacjami, co najmniej takimi, jakie posiada Wykonawca
i kompetencjami, dającymi rękojmię należytego wykonania usługi.
2.4 Zaproszenie na spotkania w danym województwie przedstawicieli następujących grup
związanych z edukacją:
a. władz Samorządowych Gmin i Powiatów oraz Kuratoriów Oświaty na terenie danego
powiatu/województwa,
b. dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli Rad Rodziców na terenie danego
powiatu/województwa,
c. doradców Metodycznych i Konsultantów Placówek Doskonalenia Zawodowego na
terenie danego powiatu/województwa.
Wykonawca zaprosi osoby z placówek, które były zaangażowane w projekt, względem
których to wysłanie zaproszeń jest obligatoryjne. Listę placówek, które uczestniczyły
w programie przekaże Wykonawcy Zamawiający Pozostałe placówki lokalne wybiera
i dokonuje zaproszenia – Wykonawca.
2.5 Upowszechnienie materiałów edukacyjnych wypracowanych w ramach Zadania
2 w programie KIK34, a znajdujących się na: stronach www.izz.waw.pl, portalu Facebook,
oraz wypracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, w innych zadaniach projektu,
takich jak np. aplikacje na smartfony (Asystent Zdrowego Żywienia oraz Zdrowa Mama).
Upowszechnienie materiałów przez Wykonawcę nastąpi poprzez przedstawienie na
zorganizowanych spotkaniach prezentacji przygotowanej przez Zamawiającego oraz
przeprowadzenie dyskusji, w tym – udzielanie odpowiedzi na pytania interesariuszy.
2.6 Zapewnienie poczęstunku w formie wody lub owoców i warzyw na każdym
z przeprowadzanych spotkań promocyjnych.
2.7 Przygotowanie sprawozdania potwierdzającego realizację zadania, poprzez:
a. dostarczenie Zamawiającemu listy mailingowej z adresami email, na które zostały
wysłane zaproszenia na każde z przeprowadzonych spotkanie promocyjne (załącznik
1),
b. dostarczenie
Zamawiającemu
listy
obecności
uczestników
każdego
z przeprowadzonych spotkań promocyjnych (załącznik 2),
c. sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu krótkiego sprawozdania (jedna strona
maszynopisu A4, zgodnie z załącznikiem 3) z ilustracjami fotograficznymi
z wydarzenia (max. 4-6 fotografii z każdego wydarzenia na płycie CD/DVD) –
każdego z przeprowadzonych spotkań promocyjnych.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.12.2016.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie większej niż 3.500,00 (trzy
tysiące pięćset) złotych brutto, niezależnie od organizacji przez Wykonawcę 1 lub większej
liczby (2-3) spotkań promocyjnych, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wypłata wynagrodzenia w kwocie nie większej niż 3.500,00 PLN brutto nastąpi po stwierdzeniu
przez Zamawiającego wykonania zamówienia, na podstawie przedstawionego Zamawiającemu
protokołu odbioru oraz rachunku złożonego przez Wykonawcę nie później niż do dnia
15.12.2016 roku.
Ustanowiona przez Zamawiającego kwota wynagrodzenia brutto zawiera wynagrodzenie
Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług VAT wraz z wszelkimi kosztami
poniesionymi przez koordynatora, w tym kosztami dojazdów i poczęstunku dla uczestników
spotkań promocyjnych w formie wody lub owoców i warzyw.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
NIP,
 zawierać wskazanie województwa, w którym Wykonawca zrealizuje przedmiot
zamówienia oraz cenę brutto,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
epidemiologia@izz.waw.pl, lub faksem na nr: 48 22 5509723, lub za pośrednictwem
poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście na adres: Instytut Żywności I Żywienia im.
prof. dra med. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa do dnia
09.11.2016 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.11.2016 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony w dniu 10.11.2016 o godzinie 14:00 w siedzibie Instytutu Żywności
i Żywienia oraz na stronie internetowej pod adresem: www.zachowajrownowage.pl,
www.izz.waw.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
7. Zapytanie
ofertowe
zamieszczono
na
stronie:
www.zachowajrownowage.pl,
www.izz.waw.pl.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona dwuetapowej weryfikacji ofert (zgodnie z załącznikiem nr 4).
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Etap 1. Ocena formalna
Kandydat musi legitymować się co najmniej wykształceniem wyższym magisterskim, zgodnym
z tematyką projektu (wychowanie fizyczne, biologia, przyroda lub inne pokrewne) oraz posiadać
umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną (pakiet Office, ze
szczegónym uwzglednieniem programu PowerPoint).
Oferty, które nie spełniają wszystkich kryteriów oceny formalnej nie podlegają ocenie
merytorycznej.
Po dokonaniu oceny formalnej złożonych ofert („spełnia - nie spełnia”) nastąpi ocena
merytoryczna.
Etap 2. Ocena merytoryczna
Ocenie merytorycznej podlegają następujące kryteria:
1. Kryterium A – doświadczenie zawodowe (50% wagi)
2. Kryterium B – zaproponowana cena (50% wagi)
Jeśli w kryterium 1A (doświadczenie zawodowe) kandydat otrzyma 0 punktów, oferta
zostanie odrzucona.
Liczba punktów przyznawanych w ramach poszczególnych kryteriów będzie obliczona wg
wzorów:
Kryterium A – doświadczenie zawodowe
A=(AN/8) x 50% x 100
A – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium
AN – liczba punktów cząstkowych w kryterium jakości przyznanych rozpatrywanej
ofercie
50% - waga kryterium
Kryterium B – cena
B=(CN/CR) x 50% x 100
B – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
50% - waga kryterium
Za ocenę merytoryczną oferty (kryterium A – doświadczenie zawodowe) kandydat może uzyskać
od 0 do 8 punktów
Lp
1

Kryterium
Minimum 5-letnie
doświadczenie w
pracy w zawodzie
nauczyciela
Potwierdzenie:
świadectwo pracy

0 punktów
Kandydat nie
udokumentował
min. 5-letniego
doświadczenia w
pracy w zawodzie
nauczyciela
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Minimum 4-letnie
doświadczenie w

Kandydat nie
udokumentował

1 punkt
Kandydat
udokumentował
min. 5-letnie
doświadczenie w
pracy w pracy w
zawodzie
nauczyciela
Kandydat
udokumentował

2 punkty
Kandydat
udokumentował
wyższe niż 5-letnie
doświadczenie w
pracy w zawodzie
nauczyciela
Kandydat
udokumentował

4

3

4

pracy jako doradca
metodyczny/konsulta
nt
Potwierdzenie: kopia
stosownego
dokumentu
poświadczającego
powołanie na
stanowisko
Doświadczenie w
organizacji
warsztatów/szkoleń/
konferecncji dla
nauczycieli i innych
środowisk
zaangażowanych w
edukację
Potwierdzenie: wykaz
oganizowanych
imprez – temat i liczba
uczestników –
załacznik 4
Doświadczenie w
koordynacji
projektów
edukacyjnych lub
innych związanych z
edukacją
Potwierdzenie: lista
zawierająca nazwę
projektu i termin
realizacji – załącznik
4

min. 4-letniego
doświadczenia w
pracy jako doradca
metodyczny/konsult
ant

min. 4-letnie
doświadczenie w
pracy jako doradca
metodyczny/konsult
ant

wyższe niż 4-letnie
doświadczenie w
pracy jako doradca
metodyczny/konsult
ant

Kandydat nie
udokumentował
doświadczenia w
organizacji
warsztatów/szkoleń
/konferencji dla
nauczycieli i innych
środowisk
zaangażowanych w
edukację

Kandydat
udokumentował
doświadczenie w
worganizacji
warsztatów/szkoleń/
konferencji dla
nauczycieli i innych
środowisk
zaangażowanych w
edukację (od 1 do 5)

Kandydat
udokumentował
doświadczenie w w
organizacji
warsztatów/szkoleń/
konferencji dla
nauczycieli i innych
środowisk
zaangażowanych w
edukację (powyżej
5)

Kandydat nie
udokumentował
doświadczenia w
koordynacji
projektów
edukacyjnych lub
innych związanych
z edukacją

Kandydat
udokumentował
doświadczenie w
koordynacji
projektów
edukacyjnych lub
innych związanych z
edukacją w jednym
projekcie

Kandydat
udokumentował
doświadczenie w
koordynacji
projektów
edukacyjnych lub
innych związanych z
edukacją w kilku
projektach

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która po zsumowaniu punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:
P=A+B, gdzie:
P – całkowita liczba punktów
A – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium doświadczenia
zawodowego
B – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium ceny
W przypadku równej liczby punktów przyznanej Wykonawcom względem tej samej części
zamówienia, decydujące dla wyniku będzie kryterium doświadczenia uzyskanego w pracy przy
projektach edukacyjnych.
VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zachowajrownowage.pl,
www.izz.waw.pl.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i czasie zawarcia umowy, przesyłając
Wykonawcy na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej jej wzór wraz
z załącznikami.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Numer
faksu Zamawiającego: .(48) 22 55 09 735, adres e-mail: epidemiologia@izz.waw.pl
2. Dodatkowych informacji udziela Dagmara Nasiadko pod numerem telefonu 22 55 09 772 oraz
adresem email: epidemiologia@izz.waw.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
1/ Wzór listy adresów mailowych (Zał. Nr 1)
2/ Wzór listy obecności uczestników spotkania promocyjnego (Zał. Nr 2)
3/ Wzór krótkiej informacji nt. spotkania (Zał. Nr 3)
4/ Informacje o kandydacie (Zał. Nr 4)
5/ Propozycja realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem (Zał. Nr 5)
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