
ZAPYTANIE CENOWE  
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA DO KWOTY 30 000 EURO  

 

I. Zamawiający:  

Miasto Stołeczne Warszawa 

Pl. Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca i płatnik: 

Zarząd Oczyszczania Miasta 

Al. Jerozolimskie 11/19 

00-508 Warszawa 

NIP: 5261046104 

REGON: 010352346 

II. Przedmiot zamówienia: 

Zapraszam do złożenia oferty na:  

przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu  

do budżetu partycypacyjnego 2017 „Żywopłoty zamiast niektórych słupków na Grójeckiej”, 

przygotowanie raportu z konsultacji oraz dokumentacji filmowo-fotograficznej. Nadrzędnym 

celem procesu jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat ostatecznego wykazu lokalizacji  

w których zrealizowany zostanie przedmiot projektu, czyli posadzone zostaną żywopłoty przy 

ul. Grójeckiej.  

Informacje dotyczące projektu z budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie: 

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/3660 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 

1. zorganizowanie i poprowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota, w miejscu ustalonym  

z Zamawiającym, warsztatu edukacyjno-informacyjnego dla mieszkańców na temat roli 

zieleni przyulicznej, z udziałem uzgodnionych z Zamawiającym specjalistów z zakresu 

urządzania zieleni miejskiej oraz drogownictwa (minimum 2 godziny);  

2. zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych punktów informacyjnych w miejscach 

proponowanych zmian (2-godzinne dyżury w każdej z 5 lokalizacji podczas trwania 

konsultacji, przy czym 3 terminy powinny być zrealizowane w czasie poprzedzającym 

warsztat), w sumie 10 godzin. Dni (powszednie i weekendowe) funkcjonowania 

punktów informacyjnych ustalone zostaną z Wykonawcą na etapie uzgadniania 

scenariusza procesu.  

Lokalizacja punktów powinna zostać zorganizowana w rejonie: 

- ul. Grójeckiej 17a przed urzędem dzielnicy,  

- ul. Grójeckiej przed Zieleniakiem, 

- ul. Grójecka 65 przed OchTeatrem,  

- ul. Grójeckiej 109,  

- ul. Grójeckiej 130;  

3. opracowanie elektronicznego formularza do głosowania i karty do głosowania 

tradycyjnego, przeprowadzenie sondy elektronicznej na stronie Urzędu Dzielnicy 

Ochota oraz głosowania tradycyjnego podczas warsztatu oraz w punktach 

informacyjnych; 

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/3660


4. opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym treści i grafiki ulotki  

i plakatu oraz produkcja i dystrybucja w ilości dostosowanej do potrzeb procesu, 

jednak nie mniej niż 1 000 ulotek i 300 plakatów; 

5. udział w wewnętrznych spotkaniach przygotowujących z przedstawicielami 

Zamawiającego; 

6. przygotowanie dokumentacji filmowo-fotograficznej z przebiegi procesu; 

7. przygotowanie raportu z konsultacji zawierającego wykaz miejsc wybranych  
w głosowaniu.  
 

III. Proces musi wpisywać się w zasady dotyczące prowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami określone dla m.st. Warszawy w Uchwale nr  LXI/1691/2013 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz w zarządzeniu 

Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie 

m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami  

m.st. Warszawy z 3 września 2013 r. 

 

IV. Oferta powinna zawierać zarys scenariusza przebiegu warsztatu z mieszkańcami, opis 

doświadczenia wykonawcy w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami. 

 

V. Wykonawca wykaże w ofercie, że w zespole realizującym zadanie znajdują się: 

1. osoby z doświadczeniem w prowadzeniu moderacji spotkań, debat, warsztatów; 

2. psycholog społeczny lub socjolog z doświadczeniem prowadzenia przynajmniej 

dwóch procesów konsultacji społecznych dotyczących przemian przestrzennych/zieleni 

miejskiej w mieście powyżej 100.000 mieszkańców. 

 

VI. Termin realizacji konsultacji: 30 stycznia-26 lutego 2017 r. 

 

VII. Termin złożenia raportu z konsultacji z wykazem miejsc wybranych w głosowaniu:  
15 marca 2017 r. 

 
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty z wyceną: 
            e-mail: fryczynska@zom.waw.pl  
            09 stycznia 2017 r. do godz. 10.00 
 
IX. Warunki płatności: przelew 21 dni po otrzymaniu faktury.  

 
X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

 
Iwona Fryczyńska 
Kierownik Działu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
tel. 22 277 04 72, 602 356 591 
 
XI. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  
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