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Ogłoszenie

Numer

2022-14403-93751

Id

93751

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.02.00-16-0001/20 - Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 
gospodarowania odpadami

Tytuł

Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 
gospodarowania odpadami

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych usług

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-15
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-15

Data ostatniej zmiany

2022-02-15

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2022-02-24 2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

Beata Kupczyk-Piechota
tel.: + 48 77 427 58 52
e-mail: zp1@popielow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nie dotyczy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu 
kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu odpadów komunalnych, 
uwzględniającej wiele zagadnień szczegółowych i zakładającej serię imprez 
informacyjno-edukacyjnych dla projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z 
zakresu gospodarowania odpadami”.
2.�Przedmiot zamówienia dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1)�Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest edukacja ekologiczna skierowana do wszystkich 
mieszkańców Gminy Popielów. Kampania powinna zawierać również elementy, które będą 
oddziaływać na wszystkich mieszkańców województwa opolskiego z zakresu gospodarki odpadami, 
w tym informacje i edukacja dot. selektywnej zbiórki oraz możliwości zapobiegania powstawaniu 
odpadów komunalnych.
Podjęte działania mają przyczynić się do:
a)�zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
b)�kształtowania właściwych postaw i wartości;
c)�podniesienia poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami, podkreślenia roli 
zapobiegania/zmniejszenia ilości powstałych i składowanych odpadów (hierarchia postępowania z 
odpadami).
Długookresowym celem działań informacyjno-edukacyjnych jest doprowadzenie do redukcji ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie.
2)�Grupa docelowa: Kampania powinna być skierowana do wszystkich grup, tj. dzieci (od 0 do 
12 lat), młodzież (od 13-17 lat), dorośli (od 18 lat, w tym seniorzy). Szczególnie ważną grupę 
odbiorców stanowią dzieci i młodzież oraz seniorzy, w celu podnoszenia świadomości w zakresie 
konieczności prowadzenia właściwej segregacji odpadów wśród tych grup wiekowych. Wykonawca 
będzie odpowiadać za spójność prowadzonych działań.
3)�Zastosowana forma przekazu: Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być prowadzona 
różnymi, wzajemnie uzupełniającymi się metodami, wykorzystującymi zarówno narzędzia 
internetowe jak i w formie warsztatów/prelekcji organizowanych w mniejszych grupach, a także w 
formie dużych wydarzeń plenerowych. Treści powinny być prezentowane w przystępny i atrakcyjny 
sposób oraz dostosowane pod względem merytorycznym i metodycznym do grupy odbiorców.
Działania kampanii informacyjno-edukacyjnej powinny obejmować następujące formy:
a)�imprezy informacyjno-edukacyjne,
b)�materiały audiowizualne (pokazy przezroczy, ogłoszenia w radiu, wystawy),
c)�materiały drukowane (ulotki, broszury, plakaty, materiały szkoleniowe).
Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być również zgodna z Planem Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
4.�W RAMACH KOMPLEKSOWEJ KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ, WYKONAWCA 
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ZOBOWIĄZUJE SIĘ M.IN. DO UWZGLĘDNIENIA W OFERCIE CENOWEJ NASTĘPUJĄCYCH 
ELEMENTÓW:
1)�Zaprojektowanie i prowadzenie w okresie realizacji projektu podstrony na stronie internetowej 
Gminy Popielów. 
2)�Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych (Social Media)
3)�Konkurs plastyczny z nagrodami
4)�Warsztaty/prelekcje edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych na terenie Gminy Popielów
5)�Wydarzenia (tzw. eventy) edukacyjno-informacyjne
6)�Opracowanie broszur/ulotek informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w ilości min. 2.000 
szt. wykorzystywanych podczas organizowanych eventów, warsztatów
5.�Informacje dodatkowe/wymagania:
1)�Wszystkie opisane wyżej planowane działania obligatoryjnie będą konsultowane przez 
Wykonawcę z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego i muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego.
2)�Wykonawca opracuje wszystkie elementy merytoryczne i graficzne na każdym etapie kampanii. 
Wykonawca zapewni zakup niezbędnych zdjęć/grafik z uwzględnieniem opłat licencyjnych (jeżeli 
dotyczy). Grafika Kampanii powinna być spójna dla wszystkich mediów przekazu informacji. Projekt 
każdego elementu powinien być przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej.
3)�Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje koncepcję kampanii uwzględniając 
wszystkie działania promocyjne i dobór narzędzi, a następnie zrealizuje go na warunkach i w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym.
4)�Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zaproponowanej przez 
Wykonawcę koncepcji/programu i harmonogramu kampanii.
5)�Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego programu oraz harmonogramu działań 
informacyjno-edukacyjnych
6)�Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie przedmioty, które będą opracowywane w trakcie 
trwania umowy na oznakowanym nośniku elektronicznym.
7)�Wykonawca zobowiązany będzie do promowania kampanii poprzez ogłoszenia w lokalnym radiu 
o zasięgu całego województwa opolskiego, w szczególności poprzez zachęcanie do:
��skorzystania z prowadzonej przez Wykonawcę podstrony internetowej i kampanii w mediach 
społecznościowych,
��udziału w wydarzeniach/eventach plenerowych;
8)�Sporządzenie sprawozdania z realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej i przekazania go 
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia całego przedmiotu zamówienia.
9)�Dokumentowanie liczby uczestników biorących udział w kampaniach informacyjno-edukacyjnych, 
poprzez listy obecności , ankiety itp.; Dokument te muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 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 
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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) – dalej „RODO”;
10)�Elementy uwzględnione na ulotkach, stronie internetowej, w mediach społecznościowych i 
materiałach związanych z organizacją działań informacyjno-edukacyjnych obowiązkowo zawierać 
będą logo zgodnie z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), link do strony: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=30362 
11)�W cenie usługi Wykonawca zapewni także przekazanie praw autorskich i pokrewnych 
do wszystkich materiałów i informacji przekazanych Zamawiającemu, w tym również do 
udostępnionych poprzez podstronę internetową i media społecznościowe, na wszystkich polach 
eksploatacji; przeniesienie przedmiotowych praw autorskich nie będzie ograniczone czasowo ani 
terytorialnie.
12)�Wszystkie udostępniane materiały poprzez podstronę internetową oraz media społecznościowe 
muszę być dostępne cyfrowo

Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku 
- Zapytanie ofertowe

III.�TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.�Termin realizacji zamówienia: od marca 2022 do grudnia 2022 r.
2.�Jako termin zakończenia zadania rozumie się zakończenie/zrealizowanie wszystkich elementów 
przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie podstrony internetowej oraz 
kampanii w mediach społecznościowych do końca grudnia 2022 r.

VIII.�MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1.�Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 24.02.2022 r. do godz. 15:30 
wyłącznie za pośrednictwem:
1)�środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: zp1@popielow.pl lub
2)�poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 
46-090 Popielów 
UWAGA: 
��Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez bazę konkurencyjności!
��W przypadku dostarczania oferty bezpośrednio do budynku Urzędu należy zapoznać się z 
aktualnymi (obowiązującymi w danym dniu) zasadami/ograniczeniami funkcjonowania Urzędu, 
udostępnionymi na stronie www.popielow.pl i/lub wywieszonymi na drzwiach wejściowych do 
budynku Urzędu;

X.�DODATKOWE INFORMACJE
1.�Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 



Wygenerowano: 2022-02-15 14:50 Strona 6 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami

podobnych usług. 
2.�Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W 
takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja 
o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie ze 
sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
3.�Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania 
ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie 
ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Popielów

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów
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Miejscowość

Stare Siołkowice

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

oleski

Gmina

Gorzów Śląski

Miejscowość

Karłowice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

2.�Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych
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:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)�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:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku/istnieniu ww. powiązań według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

2.�Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
−�Cena (C) – 100 %
3.�Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
4.�Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt. 
5.�Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-15 - data opublikowania

-> 2022-02-24 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


