
 

 

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/03 

na realizację pakietu innowacji 

1. Zamawiający  

Bielskie  Stowarzyszenie  Artystyczne  „Teatr  Grodzki”  z  siedzibą:    43‐300  Bielsko‐Biała,  ul. 
Sempołowskiej 13, 

NIP: 547‐18‐99‐356 

REGON: 072316856 

KRS: 0000051764  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”,  jako  instytucja  realizująca wraz z  liderem oraz 
partnerem  projekt  "OWES  subregionu  południowego"  współfinansowany  ze  środków  Unii 
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  informuje,  iż  prowadzone  jest 
postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej. 
 
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.  

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zapytania jest opracowanie koncepcji realizacji pakietu innowacji dla organizacji, której 
wniosek  został  oceniony  pozytywnie  i  otrzymał  możliwość  skorzystania  z  pakietu,  wg  poniższego 
opisu. 

OPIS ORGANIZACJI i USŁUGI: 
Fundacja Energia Społeczna (adres: Rajcza 245A, 34‐370 Rajcza, nr NIP: 5532521110) została zarejestrowana 

28.12.2015  r.  

Opis produktu/usługi 

Pomysł biznesowy wyklarował się po przeprowadzeniu analizy problemu: 
Szacuje się,  że w Polsce poziom recyklingu surowców  jest na poziomie ok. 8%. Na bazie  informacji 
zgromadzonych  na  spotkaniu  informacyjnym  kampanii  „Nie  rób  dymu”  zorganizowanej  w  ramach 
programu  „Po  stronie  natury”    Fundacja  nawiązała  kontakty  z  firmami  zajmującym  się 
przetwarzaniem  odzyskanych  produktów  wykonanych  z  tworzywa  sztucznego  PET.  Firmy  te 
sygnalizują,  że  mają  problem  z  ich  pozyskiwaniem.  PET  czyli  politereftalan  etylenu  jest  głównym 
tworzywem wykorzystywanym w przemyśle spożywczym. Produkuje się z niego różnego typu butelki, 
folie, słoiki czy pojemniki. 
Organizacja podjęła rozmowy z firmami ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o i firmą  
PRT Radomsko wchodzącą w jej skład, na temat współpracy w zakresie odzyskiwania produktów PET. 
W trakcie rozmów ustalono, że między innymi te firmy borykają się z problemem odzyskania zużytych 
produktów wykonanych z PET. Na podstawie doświadczenia we współpracy w szkołach Fundacja 



 

posiada wiedzę, że w szkołach tkwi ogromny potencjał do zbierania i  segregowania zużytych 
produktów. W taki sposób pojawił się pomysł współpracy firm ze szkołami za pośrednictwem 
Fundacji (usługę chcą świadczyć w ramach działalności odpłatnej, a w przyszłości w ramach 
działalności gospodarczej). Pośrednictwo Fundacji jest tu konieczne, ponieważ posiada bogatą bazę 
kontaktów do szkół, wyspecjalizowanych i doświadczonych trenerów, doświadczenia współpracy ze 
szkołami oraz know‐how jak współpracować ze szkołami: nauczycielami i młodzieżą szkolną.  
 
 Firmy przy udziale Fundacji chcą wprowadzić do szkół program, którego filarami będą:  

1. Pozyskiwanie  ze  szkół  odpowiednio  posegregowanych  produktów  PET  (zużyte  butelki 
plastikowe) 

2. Edukacja młodzieży w celu segregacji śmieci, ochrony środowiska 
3. Nawiązanie i zacieśnianie współpracy firm ze szkołami za pośrednictwem naszej fundacji 
4. Firma może zapewnić nagrody/zachęty dla szkół oraz logistyczną obsługę przyjmowania i 

odbiory PETów ze szkół. 
 
Rolą fundacji w całym tym procesie jest (usługa nazwana Czyste Beskidy EDU): 

1. Zaprojektowanie całego procesu/mechanizmu współpracy z wypracowanymi standardami 
2. płynne komunikowanie /kontaktowanie/pośredniczenie między szkołami   

 a firmami: baza ponad 50 szkół, z którymi już Fundacja ma aktywną współpracę. Na dzień 
dzisiejszy kontaktt do dwóch firm, które już teraz zadeklarowały współpracę z Fundacją w 
tym zakresie: 
PRT Radomosko (https://www.alpla.com/pl/node/236) oraz Rekopol 
(http://www.rekopol.pl/). Te firmy zadeklarowały partycypację finansową w usłudze  

3. wdrożenie i koordynacja działań, współpracy firm ze szkołami 
4. Szkolenia dla uczniów podnoszące ich świadomość w zakresie segregacji i zbierania PET: 

około  4‐6 godzinne,  
5. Przygotowanie koordynatora (nauczyciela z ramienia szkoły) do kontaktu z firmą 
 

Każda z zaangażowanych stron tej usługi odnosi korzyści: 
‐ firmy: otrzymują posegregowane surowce PET z pozyskaniem których obecnie mają problemy, 
zwiększa się poziom ich odnawialności (z czym teraz mają problem), rozwija się ich polityka 
społecznie odpowiedzialnego biznesu. 
‐ szkoły i uczniowie działają na rzecz środowiska, rośnie ich świadomość ekologiczna, 
‐ fundacja ekonomizuje się i może usamodzielnić się od środków pozyskiwanych w  konkursach 
grantowych, będzie posiadać niezależny mechanizm finansowania działalności statutowej 
 
W ramach pakietu ma powstać model programu, w którym firmy z danego obszaru będą chciały 
współpracować z organizacją z ich pobliża. Zakłada się że model ten powinien być powielany w 
dowolnej części kraju (w związku z tym nazwa programu może ulec zmianie) 
 
Bardzo mocnym atutem usługi jest akcja  CZYSTE BESKIDY, którego Fundacja jest współautorem i 
współrealizatorem wraz z głównym organizatorem  Towarzystwo Sportów Górskich „Młóckarnia”. Ta 
akcja jest dla doskonałą formą promocji usługi: Czyste Beskidy Edu. Akcja Czyste Beskidy będzie 
organizowana, co roku przez zespół Fundacji dzięki czemu jej rozpoznawalność będzie wzrastać a 
marka umacniać się w świadomości odbiorców. 
 



 

INNOWACYJNOŚĆ USŁUGI: 
INNOWACYJNOŚĆ usługi Czyste Beskidy Edu polega na: 
‐ po rozmowach z firmami i po rozeznaniu w szkołach w regionie (żywiecczyzny, bielskim, 
cieszyńskim) Fundacja pozyskała wiedzę, że nie ma takiego programu współpracy szkół z firmami w 
zakresie odzyskiwania PET 
‐ innowacyjne jest połączenie celów edukacyjnych,  ekologicznych, społecznych i biznesowych: 
obecnie nie istnieje w regionie współpraca trójsektorowej: firm ze szkołami i organizacjami 
pozarządowymi 
‐ z racji faktu, ze szkoły gromadzą duże ilości PETów (duża liczba osób w dużej liczbie szkół) usługa 
będzie świadczona docelowo na skalę masową: od b. dużej liczby osób zostanie odzyskana ogromna 
ilość tworzyw PET) 
‐ jest to usługa rozszerzalna: z poziomu regionu na docelowo całą Polskę  
‐ jest to pilotaż: wstępnie/pilotażowo Fundacja rozpocznie program od firm i szkół, z którymi ma 
najlepszy kontakt (około 10 szkół)  
‐ usługa ma wymiar edukacyjny:  planowane warsztaty w szkołach będą prowadzone zgodnie z 
cyklem Kolba – metodą wysokiej skuteczności (która  w typowych lekcjach nie jest wykorzystywany): 
uczniowie poprzez praktyczne doświadczenia nabędą odpowiednią wiedzę co wpłynie także na 
efektywność szkolenia i liczbę zgromadzonych tworzyw PET. 
‐ dzięki takiej usłudze zmieni się proces obiegu PET ‐ system obiegu staje się bardziej kontrolowany 
przez firmy – za pośrednictwem Fundacji 
‐ wymiar społeczny: szkoły mają realny wpływ na otaczające ich środowisko 
‐ odciążenie zakładów gospodarki odpadami (więcej posegregowanych śmieci przekazywanych 
bezpośrednio do specjalistycznych firm zajmujących się przetwarzaniem PET) 
‐ do stworzenia pomysłu Fundacja chce posiłkować się metodologią design thinking, która doskonale 
sprawdza się do rozwiązywaniu skomplikowanych problemów. W tym celu chcą zorganizować cykl 
spotkań zespołu projektowego skład którego wchodzić będą: przedstawiciele organizacji, firm 
recyklingowych, nauczycieli, osoby zajmujące się tworzeniem strategii biznesowych itp.   
 
W rozumieniu Fundacji: 
Wymiar społeczny: to połączenie wielu środowisk do realizacji wspólnego celu dzięki temu uzyskane 
zostanie efektywne odzyskiwanie produkowanych śmieci na skalę masową, gdyż angażuje się 
młodzież, biznes i sektor pozarządowy, 
Biznesowy – Fundacja prowadząc działania społeczne widzi potencjał w zarabianiu na swojej 
działalności; firmy natomiast usprawniają proces pozyskiwania surowca koniecznego do dalszej 
produkcji co w efekcie przekłada się na zwiększenie zysków finansowych, 
Edukacyjny – w młodzieży buduje się trwałe nawyki proekologiczne oraz zwiększa się ich świadomość 
na temat produkcji odpadów, konsumpcji oraz prawidłowego gospodarowania zasobami, 
Ekologiczny – skraca się obieg surowców typu PET które dodatkowo są odpowiedni posortowane a to 
daje w rezultacie niższe koszty transakcyjne (paliwo, obsługa, dodatkowe koszty segregacji itp.) 

OCZEKIWANIA ORGANIZACJI: 
Pakiet innowacji: Czyste Beskidy Edu jest potrzebny Fundacji do opracowania całej procedury, 
sprecyzowania źródła finansowania usługi (na czym dokładnie chcemy zarabiać), strategii rynkowej – 
segmentu rynku, polityki cenowej (ile firmy są w stanie zapłacić za usługę ), precyzyjnej metodologii – 
programu szkolenia‐ standardów. Potrzebują zaprojektować  proces promocji: ofertę, wizualizację, 
zakładki na dwóch stronach: fundacji i Czyste Beskidy oraz wyznaczyć kroki operacyjne i promocyjne. 



 

Koniecznym jest  powołanie zespołu interdyscyplinarnego składającego się z przedstawiciela szkoły, 
fundacji,  firm recyklingowych, jednostek zakładów gospodarowania odpadami oraz odbiorcą 
warsztatów – uczniem. Fundacji zależy na wypracowaniu konkretnych rozwiązań (Design Thinking).   
 
 

3.  Wymagania podstawowe wobec Wykonawcy: 
 
Do zapytania mogą przystąpić osoby/podmioty które: 

a) zapoznały się z niniejszym zapytaniem i akceptują jego postanowienia, 
b)    posiada/ją  praktyczną  wiedzę  oraz  doświadczenie  w  zakresie  realizacji  co  najmniej  5 

podobnych zleceń w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie strategii rozwoju usługi). 

 
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 
a)  Formularz oferty z podaniem proponowanej ceny brutto – wg załącznika nr 1,  
b)  zestawienie  potwierdzające  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe w  dziedzinie  zapytania 
(udokumentowanie wymogu realizacji co najmniej 5 podobnych usług w okresie ostatnich 3  lat) – 
wg załącznika nr 2 
c)  opis  propozycji  realizacji  pakietu  innowacji  wg  zapytania  (Zamawiający  nie  narzuca  formy,  w 
jakiej Wykonawca zaprezentuje propozycję realizacji pakietu). 
d) CV/portfolio wykonawcy 

 
5. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

a) Wykonawca  pakietu  innowacji  zawrze/ą  z  Zamawiającym  umowę,  na  podstawie,  której 
przeniesie/są  na  Podmiot  Ekonomii  Społecznej  na  zasadzie  wyłączności,  autorskie  prawa 
majątkowe  i  prawa  pokrewne  do  nieograniczonego  w  czasie  korzystania  i  rozporządzania 
opracowaniami powstałymi w wyniku zlecenia w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631,  z  późn.  zm.),  oraz  zezwoli/ą  Podmiotowi  Ekonomii  Społecznej  na  korzystanie  i 
rozporządzanie opracowaniami. Ponadto, Wykonawca/y wyrazi/ą zgodę na zezwalanie przez 
Podmiot Ekonomii Społecznej podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw 
zależnych w powyższym zakresie.  

b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, obejmuje następujące pola eksploatacji:  
‐  utrwalanie;  

‐  zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych;  

‐  wprowadzanie do pamięci komputera;  

‐  wprowadzanie do obrotu;  

‐  najem i użyczenie;  

‐  publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także  

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym.  

c)  Z  chwilą  zaakceptowania  zrealizowanego  pakietu  innowacji  Podmiot  Ekonomii  Społecznej 
nabywa prawo własności do opracowań, w tym nośników, na których je umieszczono.  



 

d)  Wykowanwca/y  zobowiązuje/ją  się  do  nie  zgłaszania  względem  Zamawiającego  ani 
Podmiotu  Ekonomii  Społecznej  roszczeń  związanych  z  naruszenie  autorskich  praw 
majątkowych do opracowań wynikających ze zlecenia.  

e)  Wykowanwca/y  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego,  Podmiotu 
Ekonomii Społecznej i osób trzecich w przypadku, gdyby opracowania wynikające ze zlecenia 
naruszało prawa osób trzecich. 

 
 

6. Dodatkowe informacje: 
 
 Wynagrodzenie  jest  finansowane  w  ramach  „OWES  subregionu  południowego”  który  jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

 Termin realizacji zlecenia – do 1.12.2017 r.  

 

Proszę o przedstawienie Pana/i oferty cenowej na ww. zakres zlecenia oraz dołączenie dokumentów 

zgodnie z pkt. 4. 

Dokumenty  należy  składać  mailowo  na  adres  owes@teatrgrodzki.pl  lub  osobiście  w  siedzibie 

Zamawiającego w terminie: do dnia 25.08.2017 r. do godziny 16.00  

7. Kryteria oceny: 
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium: 

‐ 30% cena.  

‐ 20% doświadczenie w  zakresie  realizacji podobnych usług w okresie ostatnich 3  lat  (opracowanie 

strategii rozwoju usługi) – poza wymagane 5 podmiotów 

‐  50%  propozycja  realizacji  pakietu  innowacji  (w  formie  opisu;  zaproponowane  narzędzia  pracy, 

zaproponowana  ilość  spotkań,  szkoleń,  harmonogram  realizacji,  zespół  roboczy,  określenie  efektu 

realizacji pakietu, inne szczegóły istotne z punktu widzenia realizacji zlecenia itp.). 

Każde  z  kryterium  punktowane  jest  w  skali  10  stopniowej.  Oferta,  która w  kryterium  „propozycja 

realizacji  pakietu  innowacji”  uzyska  mniej  niż  50%  możliwych  do  uzyskania  punktów  zostaje 

odrzucona. 



 

 
Załącznik nr 1 

OFERTA 

na realizację pakietu innowacji  

nr OWES/INNOWACJA/03 

Nazwa Wykonawcy: ……….………………………………………………………………………………..,  

Cena brutto za realizację pakietu wg powyższego zapytania: ………..……….………………. zł. 

W załączeniu przedkładam propozycję realizacji pakietu innowacji. 

Ponadto  oświadczam,  iż  spełniam  określone  w  zapytaniu  wymagania  dotyczące  wykonawcy  tj. 

wykonanie  co  najmniej  5  podobnych  realizacji  w  okresie  ostatnich  3  lat  (opracowanie  strategii 

rozwoju usługi  ‐ potwierdzone zestawieniem składanym do niniejszej oferty, wg zał. nr 2). 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 
a) Nie  jestem  powiązany  z  Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.  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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 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.  

b) posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub będę dysponować 
osobami  posiadającymi  uprawnienia  do wykonania  przedmiotu  zamówienia,  które  będą  uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).  

c) Posiadam odpowiednie  doświadczenie  zawodowe w obszarze  tematycznym  zlecenia,  na  które  składana 
jest oferta (udokumentowane w postaci CV/portfolio).  

d) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu. 
e) Zapoznałem/am  się  z  treścią  Zapytania  ofertowego  i  nie  wnoszę  do  niego  zastrzeżeń  oraz  przyjmuję 

warunki  w nim zawarte. 
f) Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi. 
 

Świadomy/i  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych  oświadczeń,  informuję,  iż  powyższe  dane  są 
zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………………………….. 



 

Podpis Wykonawcy



 

 
Załącznik nr 2 

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Lp.  Nazwa podmiotu  Opis zrealizowanej usługi 

numer telefonu do podmiotu 

(w celu weryfikacji 

zadowolenia) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

………………………………………… 

Podpis Wykonawcy 


