
 

 

 
 

Załącznik 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZACY 
IMPREZ EDUKACYJNYCH 

 W RAMACH PROJEKTU „OCHRONA BIORÓ ŻNORODNOŚCI OBSZARU 
NADPILICZNEGO W WARCE” 

 
 

Dotyczy realizacji projektu: Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce w ramach 
Działania 5.4. Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

 
1. ZAKRES PRAC 

Celem zamówienia jest informowanie, ze szczególnym uwzględnieniem dotarcia do dzieci, na temat 
chronionych gatunków objętych projektem i sposobów ich ochrony oraz promowanie lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczego. 
 
Zakres prac – realizacja imprez edukacyjnych w ramach projektu „Ochrona bioró żnorodności 
obszaru nadpilicznego w Warce” : 

1. Prelekcje dotyczące ochrony bioróżnorodności 
2. Konkurs ekologiczny 
3. Festyn edukacji ekologicznej 

 
Szczegółowy opis: 

1. Etap 1: Prelekcje dotyczące ochrony bioróżnorodności 
1.1. Odbiorcy: dzieci ze szkół w Warce, liczba 350 osób, wiek ok. 10-13 lat 
1.2.  Tematyka: zgodna z zakresem projektu oraz Opracowaniem dotyczącym zakresu określenia 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań na rzecz ich ochrony w ramach 
projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” 

1.3. Forma zajęć i przedmiot: Prelekcje będą prowadzone w sposób interaktywny. W ich ramach 
dzieci dowiedzą się jak mogą chronić bioróżnorodność na terenie nadpilicznym w Warce oraz 
zaprojektują i wykonają szablony na torby – rozmiar ok. A4, metodą graffiti – stencil, symbolu 
związanego z Pilicą np. kluczowe gatunki z I Dyrektywy Ptasiej: dzierzba gąsiorek, zimorodek, 
bączek. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zbiorowo. Wykonane prace biorą 
udział w konkursie ekologicznym opisanym w pkt. 2. 

1.4. Liczba godzin prelekcji dla jednej grupy: 3h. Zajęcia odbywać się będą w grupach ok. 50-70 
osób w podobnym wieku w ciągu max 5 dni. Jedne zajęcia prowadzić będzie 3 edukatorów. 

1.5. Możliwość poprowadzenia zajęć, podział na grupy  (współpraca ze szkołami) i zapewnienie 
miejsca prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego. 

1.6. W ramach prowadzenia prelekcji Wykonawca przygotowuje materiały oraz ponosi koszty 
wynagrodzenia edukatorów w tym np. dojazd /wyżywienie/noclegi 

1.7. Miejsce przeprowadzenia zajęć - udostępnione przez Zamawiającego np. pomieszczenia 
szkoły, czy instytucji na terenie Gminy Warka.  

1.8. Wykonawca dostarcza w terminie 3 dni od daty zakończenia prelekcji: 
• Dokumentacje zdjęciową w formie elektronicznej (5 zdjęć dobrej jakości przedstawiające 

przeprowadzenie prelekcji) 
• Listy obecności   
• Program prelekcji  
• Zdjęcia z prelekcji (10 zdjęć dobrej jakości) 



 

 

 
 

 
 
 

2. Etap 2: Konkurs ekologiczny 
2.1. Odbiorcy: dzieci ze szkół w Warce, liczba 350 osób, wiek 10-13 lat 
2.2.  Tematyka: zgodna z zakresem projektu oraz Opracowaniem dotyczące zakresu określenia 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań na rzecz ich ochrony w ramach 
projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” 

2.3. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu będą projekty szablonów wykonywane w ramach 
zajęć opisanych w punkcie 1. Regulamin konkursu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

2.4. Wybór: Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zorganizuje ocenę i wybór prac. 
2.5.  Nagrody: Wykonawca ufunduje 9 nagród rzeczowych wartości min 30 zł dla najlepszych prac 

oraz dyplomy A4 (wzór dyplomu uzgodniony z Zamawiającym) dla pozostałych uczestników.  
2.6. Wykonawca dostarcza w terminie 3 dni od daty zakończenia konkursu: 

• Regulamin konkursu 
• Protokół z przeprowadzenia konkursu  
• Zdjęcia nagrodzonych prac w konkursie dobrej jakości w wersji elektronicznej 

 
 

3. Etap 3: Festyn edukacji ekologicznej  
3.1. Odbiorcy: dzieci, dorośli 
3.2.  Liczba odbiorców: min. 350osób. Rekrutacja na festyn leży po stronie Zamawiającego 
3.3.  Temat: zgodna z zakresem projektu oraz Opracowaniem dotyczące zakresu określenia 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań na rzecz ich ochrony w ramach 
projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” 

3.4.  Forma, elementy Festynu: 
• spacer przyrodniczy,  
• uhonorowanie laureatów konkursu ekologicznego 
• warsztaty malowania na torbach bawełnianych, obrendowanych informacją i grafiką 

wskazaną przez Zamawiającego, z wykorzystaniem szablonów, przygotowanych przez 
dzieci w ramach prelekcji i konkursu, (nadruk logotypy 1 kolor, 300 sztuk toreb, 
zapewnionych przez Wykonawcę) 

• zabawa z budowaniem z klocków rzeki 
• zabawa plenerowa domino 
• happening na finał wydarzenia 
• inne zabawy proponowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym 
Program festynu Wykonawca uzgodni z zamawiającym 

3.5. Prowadzenie: Prowadzenie zajęć, spacerów, zabaw, happeningów i innych elementów Festynu 
należy do Wykonawcy.  

3.6. Miejsce: Warka, teren nadpiliczny - udostępnia Zamawiający 
3.7. Festyn odbywa się w ramach 1 dnia  
3.8. Wykonawca dostarcza w terminie 3 dni od daty wydarzenia: 

• Dokumentacje zdjęciową w formie elektronicznej (20 zdjęć dobrej jakości przedstawiające 
realizację każdego z elementów Festynu) 

• Oświadczenie o liczbie uczestników Festynu (nie mniej niż 350os.) 
• Relację z przebiegu Festynu (w formie tekstu na ok. 1 stronę A4) 
• Program Festynu 

 



 

 

 
 

Do przeprowadzenia prelekcji, konkursów oraz festynu Wykonawca wykorzystuje zasoby własne, w tym 
materiały edukacyjne, nagrody, wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć, w tym namioty, stoliki, 
stoiska do przeprowadzenia zajęć, torby z obrendowaniem itp. 
 
W ramach zadania Wykonawca udzielać będzie informacji o źródle dofinansowania projektu zgodnie z 
Wytycznymi dotyczącymi zasad promocji i oznakowania projektów dostępnymi na stronie 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow/ oraz 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_pr
omo_140616.pdf   
 
 

2. ODBIÓR 
Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym zostanie wymieniony 
zakres przeprowadzonych prac. Dopuszcza się protokoły częściowe w ramach kolejno wykonanych części 
zamówienia.  

 
 

3. TERMIN REALIZACJI 
1.06.2017 – 30.06.2017. Szczegółowe terminy realizacji spotkań z odbiorcami uzgodnione zostanie w 
drodze ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

4. PŁATNOŚĆ 
Płatność nastąpi w po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury tytułem „Imprezy 
edukacyjne w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Gminie Warka” w 
terminie 30 dni od daty wpływu faktury. 

 
 
 
 


