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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Wsparcie organizacyjne cyklu pięciu debat problemowych o głównych kierunkach 

i rozwiązaniach, które zostaną wykorzystane w pracach nad projektem ustawy 

o ekonomii społecznej i solidarnej 
 

 

 

1. Zamawiający 

  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej), ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

 

2. Tryb 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

t.j.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega 

wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie organizacyjne (opisane szerzej w części 4 

Zamówienia) cyklu pięciu debat problemowych, w tym zapewnienie usługi cateringowej dla 

uczestników dwóch debat (w Opolu i Gdyni), organizowanych przez Departament Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), 

w następujących terminach i lokalizacjach:  

1) 28.04 w Katowicach, 

2) 06.05 w Opolu, 

3) 13.05 w Gdyni, 

4) 20.05 w Toruniu, 

5) 16.06 w Rzeszowie. 

Debaty odbędą się na terenie uczelni wyższych (lub innych obiektów), wskazanych przez 

MRPiPS, w związku z czym koszt ten znajduje się po stronie Zamawiającego. 

Czas trwania każdej z debat szacowany jest na ok. 4 - 5 godzin. 

Realizacja zamówienia wymagać będzie ścisłej współpracy Wykonawcy  

z Zamawiającym oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w organizację debat. 
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MRPiPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym 

harmonogramie i zgłoszenia ich z wyprzedzeniem 10 dni roboczych. 

 

4. Wymagania stawiane Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:  

• wyżywienia dla 150 uczestników – dwóch przerw kawowych – na wstępie oraz 

w trakcie wydarzenia na dwóch debatach (w Opolu i Gdyni): 

woda gazowana i niegazowana (bez ograniczeń); kawa (bez ograniczeń); herbata 

czarna (bez ograniczeń) wraz z dodatkami (cukier, świeża cytryna w plasterkach, 

śmietanka lub mleko do kawy); ciasto – 2 rodzaje (1 porcja/os.); kanapki, składające 

się minimum z 5 składników (np. pieczywo, zielenina typu kiełki, sałata, 

wędlina/ser/ryba, warzywo), minimum 4 kanapki/os., przy czym kanapki podane 

zostaną na pierwszej przerwie, a ciasto na drugiej. 

Zlecenie usługi cateringowej podmiotowi/podmiotom ekonomii społecznej będzie 

premiowane w punktacji. 

Pozostałe działania dotyczą debat we wszystkich pięciu lokalizacjach: 

• zapewnienie obsługi merytorycznej debat, w tym kontaktowanie się, podpisanie 

umów, zapewnienie wynagrodzenia (uwzględniającego koszty dojazdu), etc. dla:  

✓ moderatora wszystkich debat, który będzie także odpowiedzialny za 

poprowadzenie warsztatu/dyskusji w drugiej części debaty, 

✓ 2 prelegentów na każdej z debat. 

Kandydatury każdorazowo zostaną uzgodnione i zatwierdzone przez 

Zlecającego. 

• przygotowanie raportu z przebiegu każdej debaty wraz ze spisaniem przebiegu 

dyskusji, wniosków merytorycznych z poszczególnych części spotkania 

i rekomendacji oraz dostarczenie ich Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych 

od zakończenia każdej z debat, 

• zaprezentowanie podsumowania merytorycznego debat na Ogólnopolskim Forum 

Ekonomii Społecznej w Warszawie w dniach 23-24 czerwca br., 

• obsługi technicznej debat oraz zapewnienie: dwóch monitorów/ekranów o wielkości 

min. 60 cali na mobilnych kolumnach, nagłośnienia (3 bezprzewodowe mikrofony), 

laptopa, rzutnika multimedialnego, podium/standu dla osób występujących, stolika 

i foteli/krzeseł do przeprowadzenia panelu, koziołków/tabliczek przedstawiających 
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występujące osoby, kostki dziennikarskiej, paneli/telebimów ledowych o wymiarach 

ok. 50 cm na 2,5 m, umożliwiających ustawienie trzech kolumn, na których 

wyświetlane będą napisy, uzgodnione z Zamawiającym, a także wsparcie  

w aranżacji przestrzeni, m.in. zmontowaniu i rozmontowaniu ścianek i banerów, 

wypakowaniu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 

• osoby odpowiedzialnej za kontakty robocze z Zamawiającym, a także instytucjami 

współpracującymi (m.in. ROPS, Urzędami Wojewódzkimi, uczelniami) oraz za 

koordynację przebiegu zlecenia (bieżące rozwiązywanie powstałych kwestii 

organizacyjnych i technicznych itp.). 

• przeprowadzenie procesu naboru i rejestracji uczestników w dwóch lokalizacjach 

(Opole i Gdynia), zapewniając zgodność procesu z  Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO).  

Działanie obejmuje zapewnienie udziału w debatach w szczególności następujących 

grup uczestników: przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, środowiska 

naukowego, administracji publicznej. Listy zaproszonych gości podlegać będą 

uzgodnieniu z DES. 

Proces naboru obejmuje: wysłanie zaproszeń mailowo, do wskazanych przez 

Zamawiającego osób i instytucji, stworzenie formularza zgłoszeniowego on-line 

i stworzenie zbiorczej listy uczestników, rozesłanie potwierdzenia do uczestników, 

odpowiedzi telefoniczne i mailowe dotyczące ewentualnych wątpliwości uczestników 

w kwestiach organizacyjnych, 

• zapewnienie 2 kamer (wraz z operatorami) umożliwiających relację/rzut z sali na 

ekrany oraz wysokiej jakości relację na żywo na Facebooku na profilu 

Zamawiającego, 

• wykonanie fotografii cyfrowych dokumentujących konferencję (co najmniej 

30 wyselekcjonowanych fotografii) i dostarczenie ich Zamawiającemu na bieżąco oraz 

zbiorczo w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia konferencji, na nośniku 

przenośnym, 

• zapewnienie tłumacza migowego na debatach, 

• zwrot kosztów dojazdu dla około 5% uczestników (max. 200 zł/os.), reprezentujących 

instytucje niepubliczne, 
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• wykonanie 1-2 minutowego filmu z przebiegu każdej konferencji, przedstawiającego 

jej najważniejsze momenty, w celu jego publikacji w Internecie, w wersjach  

z napisami w języku polskim, spełniający standardy dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami (transkrypcja i audiodeskrypcja). Materiał musi zostać 

przygotowany w formacie niezbędnym do emisji na odpowiednich kanałach/serwisach 

w internecie (np. kanał YouTube, Facebook), w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zakończenia konferencji.  

 

 

5. Oferta 

 

  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Musi ona zawierać: 

•  dane oferenta i dokumenty potwierdzające doświadczenie Zamawiającego, 

•  wycenę zawierającą informacje o łącznej cenie brutto i netto ogółem.  

 

 Cena podana w wycenie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

powyżej opisanego zamówienia. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych 

polskich. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z całościowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia przewidywane koszty kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wraz 

z należnym podatkiem VAT. Wykonawca poda cenę brutto i netto ogółem oraz ceny brutto i 

netto (w tym także ceny jednostkowe) za poszczególne elementy oferty. Cena brutto ogółem 

oferty musi stanowić sumę wszystkich ww. pozycji.  

 

6. Kryteria wyboru oferty

 

O wyborze oferty zdecyduje następujące czynniki: 

1. Cena (całkowity koszt organizacji) – 70% - max. 70 pkt., 

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

P (przyznana liczba punktów) = (Cmin : Cw) x 70  

gdzie: 

Cmin - minimalna cena spośród wszystkich ofert  

Cw - cena Wykonawcy 
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2. doświadczenie Wykonawcy – 20% - max. 20 pkt., 

Punkty przyznane za kryterium w zakresie doświadczenia będą liczone wg następującego 

wzoru:  

0-10 pkt – za doświadczenie w organizacji min. 4 wydarzeń o charakterze ogólnopolskim dla 

min. 150 osób w okresie ostatnich 3 lat, 

10-20 pkt - za doświadczenie w organizacji większej niż 4 liczby wydarzeń o charakterze 

ogólnopolskim dla min. 150 osób w okresie ostatnich 3 lat 

3. punktacja za kryterium premiujące - 10% - max. 10 pkt.  

10 pkt za zlecenie co najmniej jednej usługi cateringowej podmiotowi ekonomii społecznej 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

7. Termin składania ofert 

 

Ofertę należy przesłać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, w wersji elektronicznej na skrzynkę poczty 

elektronicznej: Lukasz.Niedzwiedzki@mrpips.gov.pl do 5 marca 2020 r. końca dnia.  

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

8. Kontakt 

 

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udziela: 

Łukasz Niedźwiedzki 

Lukasz.Niedzwiedzki@mrpips.gov.pl 

tel. 22 461-61-28 
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