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ZAPYTANIE OFERTOWE dot. 
organizacji warsztatu w ramach projektu  

“REBOOST. A Boost for Rural Lignite Regions” 
finansowanego ze środków EIT Climate KIC 

 
Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych - CRS, z siedzibą przy ul. 
Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław, zwraca się z prośbą o złożenie oferty 
cenowej na:  
 

Organizację i samodzielne przeprowadzenie jednego warsztatu z 
wykorzystaniem dostarczonej Symulacji Strategicznej dla grupy 20-30 
interesariuszy instytucjonalnych z Wielkopolski Wschodniej. Tematem 
warsztatu będzie transformacja energetyczna związana z wydobyciem 

i przetwórstwem węgla brunatnego. Warsztat powinien zostać 
przeprowadzony w jednym z następujących miast: Konin, Koło, Turek lub 

Słupca. 
 

1.  Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadaniem Wykonawcy/Oferenta będzie zorganizowanie i samodzielne 
przeprowadzenie na przełomie listopada i grudnia 2020 ww warsztatu.  
 
Tworzona obecnie przez CRS Symulacja Strategiczna jest partycypacyjnym 
narzędziem pozwalającym uczestnikom - osobom zainteresowanym tematem 
transformacji energetycznej - na wspólne opracowanie wizji regionu 
w perspektywie 20-30 lat. 
 
  
Planowane działania to m.in.: 

1. 10-11-12.2020: Wsparcie CRS wiedzą z zakresu lokalnej polityki w aspekcie 
transformacji energetycznej, środowiska i gospodarki oraz udział w kilku 
spotkaniach online w gronie całego konsorcjum projektu REBOOST. 

2. 10-11.2020: Udział w 3-5 testach Symulacji Strategicznej. 
3. 10-11.2020: Przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z lokalnymi 

interesariuszami (ankiety dostarczone przez CRS).  
4. 11.2020: Sprawy organizacyjne - sala, catering, zaproszenia, listy obecności. 

W zależności od sytuacji związanej z Covid-19, warsztat może odbyć się online 
lub offline. Symulacja będzie narzędziem online, do przeprowadzenia warsztatu 
w sali warsztatowej, wymagane będzie zapewnienie około 10 komputerów oraz 
dobrego połączenia internetowego. 

5. 11.2020: Promocja warsztatu wśród lokalnych interesariuszy, zapewnienie 
udziału min. 30 osób. 

6. 11.2020: Udział 3 trenerów Wykonawcy w całodniowym szkoleniu (train the 
trainer) dla moderatorów Symulacji Strategicznej organizowanym przez CRS. 

7. 11/12.2020: Przeprowadzenie przez 3 trenerów Wykonawcy min. 4-godzinnego 
warsztatu z wykorzystaniem dostarczonej Symulacji Strategicznej z grupą 20-30 
stakeholderów. 

8. 12.2020: Udział w 2-godzinnym webinarze podsumowującym warsztaty 
przeprowadzone w 3 krajach oraz zaproszenie min. 3 prelegentów, którzy 
zreferują w języku angielskim przebieg warsztatu w Polsce. 
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2. Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2020. 

 
3. Kryteria oceny ofert: 
50% - doświadczenie 

 Oceniane będzie na podstawie portfolio, listu przewodniego i rozmowy 
kwalifikacyjnej. Oceniane będzie doświadczenie realizatorów oraz znajomość 
zagadnień z zakresu ochrony klimatu, gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki 
regionalnej w tym szerokie kontakty międzyinstytucjonalne w Wielkopolsce 
Wschodniej, biegłość w posługiwaniu się językiem polskim oraz angielskim, 
znajomość lokalnego środowiska przedsiębiorców oraz społeczności. Rozmowy 
kwalifikacyjne odbędą się po otrzymaniu ofert, najpóźniej do 09.10.2020. 
50% - cena brutto oferty 

 Cena musi uwzględnić wszystkie składniki niezbędne do wykonania zamówienia 
ponoszone przez Wykonawcę, tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania 
czynności, dodatkowe koszty obciążające wykonawcę z tytułu zapłaty np. 
składek należnych ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT itp., a także 
ewentualne bonifikaty, zniżki, upusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający nie ma możliwości 
rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – VAT dla Zamawiającego jest 
kosztem. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

 Cenę oferty ma stanowić jedna kwota ryczałtowa za przedmiot zamówienia, 
podana w euro z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty jako 
tzw. cena ryczałtowa będzie niezmienna przez czas obowiązywania umowy. Nie 
będzie ona również podlegała żadnym korektom. Powyższe oznacza, iż cena jest 
stała i nie będzie podlegała negocjacjom, ani innym korektom, jak np. opartym 
o wzrost inflacji czy innych czynników, takich jak wzrost cen materiałów, wzrost 
obciążeń podatkowych itp. w umówionym okresie realizacji. 

 Dopuszcza się wypłacanie wynagrodzenia w ratach i terminach uzgodnionych 
w umowie. 

 
4. Wymagania dotyczące wykonujących usługę: 
Realizatorów zainteresowanych wykonaniem usługi prosimy o przesłanie ofert 
składających się z: 

 ceny dostarczenia usługi  
 portfolio wcześniejszych realizacji (opisów z linkami do stron, linków do filmów 

itp.) 
 listu przewodniego w którym Wykonawca szczegółowo przedstawi 

doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w zakresu ochrony klimatu, 
gospodarki niskoemisyjnej oraz transformacji energetycznej. Wykonawca 
powinien wykazać się udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem 
we współpracy z przedstawicielami władz krajowych i regionalnych, związków 
zawodowych, stowarzyszeń biznesowych, organizacji ekologicznych i środowisk 
akademickich oraz prowadzeniu warsztatów. Dopuszcza się sytuację w której 
Wykonawca posiadał w okresie 3 lat różne formy prawne w tym funkcjonował 
jako nieformalne inicjatywy, pod warunkiem możliwości przypisania Wykonawcy 
poprzedniego dorobku tychże. 
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5. Osoba uprawniona do kontaktu: Jakub Damurski 
jakub.damurski@crs.org.pl  

 
6. Termin złożenia oferty wraz z portfolio Wykonawcy: 06.10.2020, godz. 
12.00. 

 
7. Sposób złożenia oferty: elektronicznie na adres 
jakub.damurski@crs.org.pl  
  
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Centrum 
Rozwiązań Systemowych do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany 
zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny.  
 

 

Koordynator Projektu 
Jakub Damurski 
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