Unia Europejska

Gdańsk, 13.02.2020

Przetarg nieograniczony
Organizacja wydarzeń dla społeczności lokalnej z udziałem szkół i uczniów w ramach realizacji
projektu “GET UP AND GOALS! Global education time: an international network of learning and
active schools for SDGs”

1. Informacje ogólne
Zamawiający - Stowarzyszenie „Na Styku” to organizacja pozarządowa (NGO) założona w 2003 roku z
siedzibą w Gdańsku w Polsce, której celem jest promowanie różnorodności, praw człowieka i dialogu
społecznego. Zasady i cele organizacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Na Styku”
www.nastyku.org
Od listopada 2017 r. Stowarzyszenie „Na Styku” jest organizacją partnerską w realizacji trzyletniego projektu
(zwanego dalej „projektem”) o nazwie GET UP AND GOALS! Czas edukacji globalnej: międzynarodowa
sieć uczenia się i aktywnych szkół dla celów zrównoważonego rozwoju. Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską i realizowany w ramach inicjatywy DEAR (Edukacja dla rozwoju i podnoszenie
świadomości) we współpracy z innymi organizacjami non-profit w następujących krajach UE: Włochy,
Republika Irlandii, Republika Czeska, Bułgaria, Węgry, Portugalia, Holandia, Polska, Austria, Rumunia,
Hiszpania i Wielka Brytania.
Stowarzyszenie „Na Styku” jest współwnioskodawcą tego projektu i realizuje swoją część działań na terenie
Polski.
Ogólnym celem projektu jest „Przyczynienie się do strukturalnego powiązania edukacji formalnej z globalną
edukacją obywatelską (GCE) i podniesieniem świadomości na temat celów zrównoważonego rozwoju”, a
oczekiwane wyniki są następujące:
●
●
●
●

Nauczyciele w Europie i inne zainteresowane strony (dyrektorzy szkół, instytucje odpowiedzialne za
edukację) są świadomi GCE i celów zrównoważonego rozwoju;
Nauczyciele biorący udział w szkoleniach posiadają kompetencje i odpowiednie materiały, aby
włączyć je w nauczanie celów zrównoważonego rozwoju;
Uczniowie zwiększyli swoje zaangażowanie w kwestie związane z projektem poprzez udział w
działaniach na rzecz świadomości społecznej na temat celów zrównoważonego rozwoju;
Zwiększona spójność oceny jakości efektów uczenia się GCE w edukacji formalnej na poziomie
europejskim.

Jednym z ważnych oczekiwanych rezultatów projektu jest podniesienie świadomości uczniów oraz
społeczności lokalnej na temat wyzwań i problemów globalnych adresowanych w ramach realizacji projektu,
tj. migracji, zmian klimatycznych, nierówności ze względu na płeć oraz nierówności międzynarodowych. Aby
to osiągnąć, jednym z działań jest zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń dla społeczności lokalnej z
udziałem szkół i uczniów współpracujących z Zamawiającym przy realizacji projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń podnoszących świadomość lokalnej społeczności (uczniów,
nauczycieli, pracowników szkolnych, rodzin, sąsiadów, osób pracujących w okolicy, lokalnych polityków,

lokalne firmy) na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, edukacji globalnej i tematów ściśle związanych z
projektem, tj. migracje, zmiany klimatu, nierówności ze względu na płeć, nierówności globalne. Dodatkowym
efektem działania może być zaangażowanie interesariuszy do działania w tych obszarach we współpracy z
Zamawiającym. Działanie realizowane będzie z udziałem grup projektowych, tj. uczniów i nauczycieli ze
szkół współpracujących z Zamawiającym przy realizacji projektu “GET UP AND GOALS! Global education
time: an international network of learning and active schools for SDGs”.

Etap I
Spotkanie organizacyjne z Zamawiającym, nauczycielami-koordynatorami i uczniami (początek marca 2020).
Spotkania inicjujące w formie warsztatu bądź konsultacji w trójmiejskich szkołach z grupami projektowymi
(uczniowie jednej klasy wraz z nauczycielami-koordynatorami) w celu przygotowania wspólnego planu
działania dostosowanego do grup projektowych danej szkoły, które są odpowiedzialne za współrealizację
wydarzenia.
Ze względu na założenia merytoryczne projektu konieczne jest zaangażowanie uczniów od samego początku
przygotowania i organizacji wydarzenia w danej szkole. Współpraca z uczniami i nauczycielami musi mieć
charakter partycypacyjny, tzn. głos uczniów i nauczycieli jest decydujący, a Wykonawca ma przyjąć rolę
animatora i facylitatora, który wspomoże swoim doświadczeniem uczniów i nauczycieli w nadaniu ich
pomysłom ram umożliwiających ich realizację.
W związku z powyższym pierwszy etap realizacji zadania polegać będzie na organizacji spotkań
warsztatowych lub konsultacyjnych w każdej ze szkół wskazanej przez Zamawiającego, z udziałem
przedstawiciela Zamawiającego, uczniów i nauczycieli za wcześniej uzyskaną zgodą dyrekcji danej szkoły.
Efektem tego etapu będzie przygotowanie rekomendacji i propozycji działań w formie scenariuszy, które będą
służyć grupom projektowym jako wsparcie w realizacji akcji.
Etap II
Realizacja zadania polegać będzie na przygotowaniu wydarzeń zgodnie z ustalonymi i zapisanymi
scenariuszami w czasie etapu pierwszego w ramach określonego budżetu na dane wydarzenie. Przygotowanie
wydarzenia musi być na bieżąco konsultowane i akceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz
grupę projektową w danej szkole. W ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia
logistycznego, uzyskania odpowiednich pozwoleń na przeprowadzenie akcji w miejscach publicznych/szkole,
zapewnienia niezbędnych materiałów i możliwości bezpiecznego i wyłącznego korzystania z przestrzeni, w
których będzie przeprowadzona akcja, wydarzenie.
Etap III
Trzeci etap realizacji zadania polegać będzie na przeprowadzeniu wydarzeń zgodnie z wcześniej ustalonymi
scenariuszami oraz uwagami i wytycznymi Zamawiającego w określonym miejscu i czasie z udziałem
wszystkich zaangażowanych w wydarzenie stron. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie całego zaplecza
technicznego, materiałów i innych zasobów, oraz osób do przeprowadzenia wydarzenia. Wykonawca będzie
również zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia i ubezpieczenia wydarzenia
(wykupienie odpowiedniej polisy).
Etap IV
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia raportu z wszystkich wcześniejszych etapów realizacji
zamówienia, tzn. raportowanie poszczególnych działań, zgodnie z wyznaczonymi ramami przez
Zamawiającego (w tym raport w postaci zdjęć i video, raport merytoryczny, raport finansowy).
Na każdym etapie działań Wykonawca będzie zobowiązany do stałej współpracy z przedstawicielem
Zamawiającego oraz koordynatorami działań w poszczególnych szkołach w zakresie związanym z realizacją
wydarzeń (nauczyciele koordynatorzy, dyrektorzy szkół). W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany
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do udzielania drogą mailową wyjaśnień o przebiegu realizacji umowy i wszelkich okolicznościach mogących
skutkować opóźnieniem lub nieprawidłową realizacją umowy.
Termin realizacji zamówienia
Od 1.03.2020 do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że działania z udziałem szkół i uczniów muszą zakończyć się
najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego, tj. do dnia 19.06.2020 r.
Miejsce realizacji zamówienia
Teren Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Szczegółowe lokalizacje wydarzeń określone zostaną w I etapie
realizacji zamówienia po konsultacji z poszczególnymi szkołami i Zamawiającym.
Liczba wydarzeń
Minimalna liczba zorganizowanych i przeprowadzonych wydarzeń 9 (dziewięć) - maksymalna liczba 11
(jedenaście). Ostateczna liczba wydarzeń zostanie ustalona w trakcie realizacji etapu I.
Przygotowanie wydarzeń - liczba spotkań w szkołach
1 (jedno) spotkanie organizacyjne z Zamawiającym i nauczycielami-koordynatorami.
Zgodnie z wytycznymi do etapu I konieczne będzie przeprowadzenie od 2 do 3 spotkań w łącznym wymiarze
2-3 godzin lekcyjnych (45 min) w każdej ze szkół (maksymalnie 11 szkół).
Liczba uczestników
Wykonawca jest zobowiązany zaangażować w jedno wydarzenie co najmniej 80 uczniów, pozostali
uczestnicy (nauczycieli, rodzice) nie będą wliczania do tej minimalnej wymaganej liczby uczestników.
Koniecznie będzie udokumentowanie liczby uczestników.

3. Wymagania wobec potencjalnego Wykonawcy
a. co najmniej dwuletnie (licząc do dnia ogłoszenia przetargu) doświadczenie w organizacji i realizacji
wydarzeń w przestrzeniach publicznych o szeroko rozumianej tematyce społecznej (np. działania
CSR, kampanie społeczne podnoszące świadomość itp.).
b. dodatkowym atutem będzie wykazanie doświadczenia we współpracy ze szkołami i młodzieżą oraz
organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, warsztatowym.
c. przygotowanie ogólnego planu działań i katalogu pomysłów na wydarzenia zgodnych z opisem
przedmiotu zamówienia w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia;
d. zatrudnienie do realizacji umowy osób posiadających kwalifikacje niezbędne do sprawowania opieki
nad dziećmi, co obejmuje:
- niekaralność;
- niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
- brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do
określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
- spełnianie innych wymogów określonych w przepisami prawa.
4. Składanie ofert
Zainteresowani Wykonawcy muszę przesłać do Stowarzyszenia “Na Styku” poniżej wymienione dokumenty
drogą elektroniczną na podany adres e-mail: administracja@nastyku.org z tytułem wiadomości “Oferta organizacja wydarzeń” nie później niż do dnia 24.02.2020 do godziny 12:00 (południe) czasu lokalnego.
a. Portfolio lub CV oraz inne dokumenty (np. rekomendacje) poświadczające co najmniej dwuletnie
(licząc do dnia ogłoszenia przetargu) doświadczenie w organizacji wydarzeń w przestrzeniach
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b.
c.

d.

e.

f.

g.

publicznych o szeroko rozumianej tematyce społecznej (np. działania CSR, kampanie społeczne
podnoszące świadomość itp.) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3. niniejszego ogłoszenia.
Ogólny plan działań i katalog pomysłów na wydarzenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w
pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.
Ofertę finansową z wyszczególnieniem kosztów dla poszczególnych działań przedstawionych przez
Wykonawcę w ogólnym planie działań. Oferta powinna zawierać podsumowanie wszystkich kosztów
w kwocie brutto.
Oświadczenie, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia będą posiadały
wszelkie wymagane prawem zaświadczenia do pracy i kontaktów z dziećmi i młodzieżą oraz
spełniają pozostałe wymogi określone w pkt. 3 lit. d. niniejszego ogłoszenia. Zamawiający jest
uprawniony do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji umożliwiającej weryfikację
oświadczenia Wykonawcy.
Oświadczenie, że przy zatrudnieniu pracowników Wykonawca spełnia wymogi o wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. Zamawiający jest uprawniony do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji
umożliwiającej weryfikację oświadczenia Wykonawcy.
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Zamawiającego, zgodną z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zamieszczoną wraz z ogłoszeniem o
przetargu.
Wypełniony i podpisany załącznik “Declaration of Honour” zamieszczony wraz z ogłoszeniem o
przetargu.

Wykonawcy niespełniający wymogów określonych w ogłoszeniu lub przepisach prawnych i
postanowieniach umownych dotyczących realizacji projektu zostaną wykluczeni z postępowania, a ich
oferty nie będą podlegały ocenie o jakiej mowa w pkt. 5

5. Kryteria oceny
a. co najmniej dwuletnie (licząc do dnia ogłoszenia przetargu) doświadczenie w organizacji i realizacji
wydarzeń w przestrzeniach publicznych o szeroko rozumianej tematyce społecznej (np. działania
CSR, kampanie społeczne podnoszące świadomość itp.). (30 %)
b. dodatkowym atutem będzie wykazanie doświadczenia we współpracy ze szkołami i młodzieżą oraz
organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, warsztatowym (10 %)
c. ocena ogólnego planu działań i katalogu pomysłów na wydarzenia zgodnych z opisem przedmiotu
zamówienia w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia (20 %)
d. cena brutto (40 %)
6. Sposób wyboru oferty
Zamawiający powoła komisję przetargową, która oceni oferty zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt. 5
niniejszego ogłoszenia. Jeżeli komisja uzna to za konieczne, oferenci zostaną poproszeni o dostarczenie
dodatkowych informacji i/lub dokumentacji. Następnie Zamawiający wybierze Wykonawcę i zaproponuje mu
podpisanie umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
7. Informacje dodatkowe
a. Zamawiający - Stowarzyszenie „Na Styku” zastrzega sobie prawo do odwołania
postępowania zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
Stowarzyszenia „Na Styku”.
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b. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
i) siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminach
określonych w umowie,
ii) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie wpływającym
na realizację umowy,
iii) wystąpienia rozbieżności lub dwuznaczności w rozumieniu warunków użytych w
umowie, których nie można usunąć w żaden inny sposób, a zmiana umożliwi
usunięcie rozbieżności i wyjaśnienie umowy w celu jasnej interpretacji jej
postanowień przez strony.
c. Wybrany Wykonawca otrzyma zapłatę po zrealizowaniu poszczególnych etapów działań
opisanych w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, po akceptacji przedstawionego raportu i
dostarczeniu prawidłowej faktury VAT.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnienia płatności w przypadku oczekiwania,
niezależnie od Zamawiającego, na następną transzę środków z Komisji Europejskiej w
ramach projektu
e. Oferent ponosi wszelkie własne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
f. Okres ważności oferty wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w
zapytaniu ofertowym.
g. Wykonawca ma prawo rozszerzyć umowę o dodatkowe usługi, które nie przekroczą 20%
wartości oferty w ramach tego otwartego postępowania przetargowego.
h. Podpisana umowa z wykonawcą będzie zawierać między innymi następujące postanowienia:
i) Zamawiający może obciążyć wykonawcę karami obliczonymi na podstawie wartości
zamówienia, w szczególności za:
1) opóźnienie w lub brak realizacji zaplanowanych wydarzeń,
2) niezastosowanie się do wytycznych Zamawiającego oraz ustaleń określonych
w I etapie realizacji zadania,
3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
ii) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy (z wyjątkiem wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną część
przedmiotu umowy) w razie, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
4) Wykonawca naruszy postanowienia umowy i nie zastosuje się do wezwania
do zaniechania naruszeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
wynoszącym co najmniej 7 dni,
5) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o 14 dni
przekraczając terminy określone w umowie lub wyznaczone przez
Zamawiającego na podstawie postanowień umowy lub obowiązujących
przepisów.
iii) Przeniesienie w ramach ceny brutto przedmiotu zamówienia praw autorskich do
wszelkich efektów działalności Wykonawcy stanowiących utwór w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Przeniesienie praw uprawnia
Zamawiającego do niegraniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z
przedmiotu umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej
następuje bez konieczności składania oddzielnego oświadczenia woli w tym zakresie.
iv) Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy sporządzi listę osób biorących
udział w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o uzyskaniu
informacji, że dane osób dopuszczonych do realizacji umowy nie są zamieszczone w
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem
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i.

ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 405
ze zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik umowy).
v) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji, o której mowa w pkt.
iv) w przypadku, gdy będzie ona wymagana przez przedstawicieli szkół, w których
odbywać się będą wydarzenia realizowane w ramach umowy lub rodziców lub
opiekunów dzieci biorących udział w tych wydarzeniach.
Złożenie oferty w ramach przetargu nieograniczonego jest równoznaczne z akceptacją
powyższych zasad.
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