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Popielów, 1.04.2022 r. 

Rozeznanie rynku1
  

dotyczy opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dla projektu pn.: 

„Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności -edukacja, rozpoznania i ochrona” 

       ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Gmina Popielów 

Adres: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

NIP: 9910312563 

Telefon: + 48 77 427 58 22  

Faks: + 48 77 427 58 38 

e-mail: kancelaria@popielow.pl 

I. OPIS PRZEDMIOTU 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu 

kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony  zagrożonych siedlisk i 

gatunków występujących w Stobrawskim Parku Krajobrazowym uwzględniającej wiele zagadnień 

szczegółowych i zakładająca serię działań informacyjno-edukacyjnych dla projektu pn. „Stobrawska 

wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. 

2. Przedmiot rozeznania dofinasowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności ekologicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Szczegółowy opis: 

a) Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze 

ochrony  przyrody i różnorodności biologicznej,  w tym ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków 

występujących w Stobrawskim Parku Krajobrazowym wśród mieszkańców województwa 

opolskiego. 

1) Podjęte działania mają przyczynić się do: 

b) zwiększenia świadomości ekologicznej, w tym dotyczącej zagrożeń dla różnorodności 

biologicznej i sposobów powstrzymania jej utraty, 

c) podniesienia i wypromowania proekologicznych zachowań, 

d) poprawy jakości życia w regionie pod względem nauczania szacunku do przyrody i jej 

niezbędności dla życia człowieka, również w kontekście adaptacji do zmian klimatu i usług 

ekosystemowych, 

                                                           
1 Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, w celu wyboru przez Zamawiającego 

odpowiedniej procedury do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Propozycja cenowa 
składana w odpowiedzi na rozeznanie rynku nie stanowi oferty, ma jedynie na celu określenie aktualnych cen na rynku. 

mailto:kancelaria@popielow.pl
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e) podniesienia poziomu wiedzy na temat walorów przyrodniczych oraz potrzeb ich ochrony, a 

także zidentyfikowanie największych zagrożeń w odniesieniu do Stabrowskiego Parku 

Krajobrazowego (w tym np.  związanych z koniecznością ochrony zagrożonych gatunków i 

najcenniejszych siedlisk przyrodniczych,  w tym obszarów wodno – błotnych, a także 

mikroretencji). 

2) Grupa docelowa: mieszkańcy województwa opolskiego. 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. Wykonawca będzie 

odpowiadać za spójność prowadzonych działań. 

3) Zastosowana forma przekazu: Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być prowadzona z 

wykorzystaniem różnych, wzajemnie uzupełniających się metod w formie warsztatów oraz 

spotkań informacyjnych organizowanych w mniejszych grupach, a także w formie dużych 

wydarzeń plenerowych. Treści powinny być prezentowane w przystępny i atrakcyjny sposób  (z 

wykorzystaniem niespecjalistycznego języka) oraz dostosowane pod względem merytorycznym i 

metodycznym do grupy odbiorców. 

Działania kampanii informacyjno-edukacyjnej powinny obejmować następujące formy: 

a) Spotkania/warsztaty/imprezy: informacyjno-edukacyjne, 

b) Materiały drukowane: kalendarze, 

c) Materiały informacyjno-edukacyjne, np. ulotki, plakaty, materiały dydaktyczne 

wykorzystane podczas warsztatów dla dzieci. 

4) Okres realizacji: od maja 2022 do 30 listopada 2022 r. 

4. W ramach kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej, Wykonawca zobowiązuje się m.in. 

do uwzględnienia w ofercie cenowej następujących elementów: 

1) Konkursu plastyczny z nagrodami oraz wydrukiem kalendarzy na rok 2023: 

a) zaplanowanie, przygotowanie, przeprowadzenie i rozpropagowanie w porozumieniu 

z Zamawiającym dwóch konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Popielów: 

 termin: 2022r. 

 pierwszy konkurs plastyczny o tematyce: „Zwierzęta i rośliny 100brawskiego Parku 

Krajobrazowego”. Celem konkursu jest promowanie walorów parku. Udział w 

konkursie ok 200 osób. Konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i 

dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej kl. I-III. Nagrodzeni zostaną wszyscy 

uczestnicy konkursu. Prace wyróżnione zostaną ujęte w wydrukowanym kalendarzu 

na rok 2023 (min. 500 szt.) 

 drugi konkurs plastyczny o tematyce promującej postawy ekologiczne. Udział w 

konkursie ok 200 osób. Konkurs skierowany do dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej kl. IV-VIII. Nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu. Prace 

wyróżnione zostaną ujęte w wydrukowanym kalendarzu na rok 2023. 

b) wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zakupi  dla wszystkich uczestników 

dostosowane do ich wieku nagrody rzeczowe: 
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  nagrody rzeczowe dla ok 200 dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci uczęszczających do 

szkoły podstawowej kl. I-III oraz nagrody rzeczowe dla ok 200 dzieci uczęszczających do 

szkoły podstawowej kl. IV-VIII ok. 20,00 pln każda nagroda (400x20,00pln=8000,00 pln) 

c) konkurs plastyczny przeprowadzony będzie w oparciu o regulamin konkursu opracowany 

przez wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym; 

d) opracowanie i wydruk kalendarza ściennego na rok 2023 -  min. 1000 sztuk,  w tym:  

 500 szt. kalendarzy będzie zawierać wyróżnione prace z  konkursu pn. „Zwierzęta i 

rośliny 100brawskiego Parku Krajobrazowego”, 

 500 szt. kalendarzy będzie zawierać wyróżnione prace z konkursu o tematyce promującej 

postawy ekologiczne; 

 Format: A4, 

 Kolor: pełny na wszystkich stronach, 

 Okładka kreda mat 300g, zadruk 4/0, 

 Środek: kreda mat 170g, zadruk 4/0, 12 kart, 

 Oprawa: spiralowanie, kolor spirali: biały, 

 Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekty kalendarzy – każdy w 

dwóch wersjach: pionowej i poziomej.  

2) Spotkania informacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych na terenie Gminy Popielów: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym we wszystkich publicznych placówkach oświatowych na 

terenie gminy, tj. w 3 przedszkolach i 3 szkołach podstawowych, 

b) spotkania informacyjne powinny być przeprowadzone po dwa  w I półroczu i po dwa w II 

półroczu 2022 r. w każdej placówce oświatowej z podziałem na grupy wiekowe, tj. dzieci 

przedszkolne, dzieci w kl. I-IV, dzieci kl. V-VIII i dotyczyć tematyki związanej m.in. z ochroną 

przyrody, ochroną różnorodności gatunkowej, dbaniem o środowisko, kształtowanie postaw 

ekologicznych (w sumie: 24 spotkań informacyjnych), 

c) zakres wiedzy przekazywanej podczas spotkań informacyjnych powinien być dostosowany 

do grupy wiekowej,  

d) czas trwania jednego spotkania powinien wynosić min. 2 godziny, 

e) w spotkaniu powinno uczestniczyć ok 25 osób,  

f) podczas spotkań informacyjnych powinny być zapewnione dla uczestników materiały 

dostosowane do wieku uczestników, 

g) w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, każda z placówek oświatowych na terenie 

gminy Popielów (3 szkoły i 3 przedszkola) otrzyma pomoce dydaktyczne niezbędne do 

przeprowadzenia spotkań informacyjnych w kwocie ok. 1000,00 pln (6x1000,00 =6 000,00 

pln). 

 

3) Spotkania informacyjne - otwarte dla dorosłych na terenie gminy Popielów: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla dorosłych, 
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b) spotkania informacyjne powinny być przeprowadzone po dwa  w I półroczu i po dwa w II 

półroczu 2022 r. i dotyczyć tematyki związanej m.in. z ochroną przyrody, ochroną 

różnorodności biologicznej (w sumie: 4 spotkania informacyjnie), 

c) zakres wiedzy przekazywanej podczas spotkań informacyjnych powinien być dostosowany 

do grupy wiekowej,  

d) czas trwania jednego spotkania powinien wynosić min. 2 godziny, 

e) w spotkaniu powinno uczestniczyć ok 30 osób,  

4) Wydarzenia (tzw. eventy) edukacyjno-informacyjne jako tzw. „dzień różnorodności 

biologicznej”: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie trzech imprez plenerowych: jednej w I 

półroczu i dwóch w II półroczu 2022 r. w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym, 

prowadzonych zgodnie z zasadą „nauka przez zabawę”, 

b) organizowany event może być realizowany we współpracy z Zamawiającym w ramach 

prowadzonych działań, np. jako impreza towarzysząca większemu wydarzeniu o dużej 

frekwencji, 

c) wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi eventy w sposób przystępny, atrakcyjny i 

dostosowany pod względem merytorycznym i metodycznym do wszystkich przewidywanych 

uczestników wg grup wiekowych odbiorców,  

d) w ramach każdego z eventów, wykonawca zapewni wykorzystanie przynajmniej: 

 trzech stanowisk, w ramach których prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla dzieci,  

 dwóch stanowisk, w ramach których będą  prowadzone warsztaty/ wykłady dla 

dorosłych, 

 animatora, prowadzącego całe przedsięwzięcie, tj. dzień bioróżnorodności,  

 materiały informacyjne, 

e) wykonawca zapewni skuteczną promocję wydarzeń (strona internetowa, kolorowe plakaty 

w formacie min. A3, media społecznościowe itp.),  w tym materiały, treści elektroniczne 

przekazane Zamawiającemu do opublikowania/zamieszczenia również na jego stronach 

internetowych, portalach społecznościowych,  

f) wykonawca zapewni kompetentny i merytorycznie przygotowany personel niezbędny do 

właściwego przebiegu eventu, w tym co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję animatora, 

g) wszelkie atrakcje/ aktywności w trakcie eventów muszą być bezpieczne dla korzystających, 

posiadać stosowne atesty/certyfikaty bezpieczeństwa i być zgodne z przepisami prawa, 

5. Informacje dodatkowe/wymagania: 

1) Wszystkie opisane wyżej planowane działania obligatoryjnie będą konsultowane przez 

Wykonawcę z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Gminy Popielów i muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

2) Wykonawca opracuje wszystkie elementy merytoryczne i graficzne na każdym etapie kampanii. 

Wykonawca zapewni zakup niezbędnych zdjęć z uwzględnieniem opłat licencyjnych (jeżeli 

dotyczy). Grafika Kampanii powinna być spójna dla wszystkich mediów przekazu informacji. 

Projekt powinien być przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej. 
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje koncepcję kampanii 

uwzględniając wszystkie działania  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 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 oznakowany nośnik elektroniczny. 

7) Sporządzenie sprawozdania z realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej i przekazania go 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia całego przedmiotu zamówienia. 

8) Dokumentowanie liczby uczestników biorących udział w kampaniach informacyjno-

edukacyjnych, poprzez listy obecności , ankiety itp. 

9) Elementy uwzględnione na ulotkach, stronie internetowej, w mediach społecznościowych i 

materiałach związanych z organizacją działań informacyjno-edukacyjnych 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 oraz logotypy przekazane przez Zamawiającego identyfikujące 

Gminę Popielów i projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, 

rozpoznanie i ochrona”. 

10) W cenie usługi Wykonawca zapewni także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do 

wszystkich materiałów przekazanych Zamawiającemu, na wszystkich polach eksploatacji; 

przeniesienie przedmiotowych praw autorskich nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

11) Wszystkie udostępniane materiały przekazane do zamieszczenia na stronach internetowych oraz 

w mediach społecznościowych Zamawiającego muszę być dostępne cyfrowo. 

6. Kody CPV 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego 

79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 

 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

1. Oferent powinien stworzyć propozycję cenową na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania 

rynku. 

2. Propozycja cenowa powinna być: 

1) opatrzona pieczątką firmową, 

2) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362
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3) zawierać ceny netto i brutto poszczególnych elementów, 

4) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacji firmy oferenta 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

1. Propozycja cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

zp1@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów do dnia 07.04.2022 r. 

IV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.: 

1) 77 427 58 28 –Sekretarz- Monika Kopka-Jędrychowska 

2) 77 427 58 52 – Inspektor ds. budownictwa - Beata Kupczyk-Piechota 

V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór propozycji cenowej 

ZATWIERDZAM 

 Wójt Gminy Popielów 

/-/ Sybilla Stelmach 

 

 

……………………………….………….………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 

mailto:zp1@popielow.pl

