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Olsztyn, 26.09.2022 

 

 

 

Rozeznanie rynku nr 1/2022, dotyczące opracowania „Koncepcji Sieci 

Osiedlowych Ogrodów Społecznych na terenie miasta Olsztyna”. 

 

Fundacja Warsztat Zmiany (zwana dalej Zamawiającym) w ramach projektu 

„„Ekologiczny ogród społeczny w Olsztynie” finansowanego z dotacji programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG, ogłasza rozeznanie rynku na realizację usługi 

dotyczącej moderowania spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Olsztyna 

oraz opracowania dokumentu pn. „Koncepcja Sieci Osiedlowych Ogrodów 

Społecznych na terenie miasta Olsztyna”. 

 

1. Zakres usługi:  

a) 20 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Olsztyna (23 osiedla). 

 

Ramowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych:  

• Realizacja spotkań w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00)  od 

poniedziałku do piątku, w wyjątkowych sytuacjach w soboty w godzinach 

wczesnopopołudniowych (po godzinie 11:00), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

• W czasie spotkania odbędą się:  

✓ Wprowadzenie i cześć informacyjna spotkania – prowadzi Zamawiający. 
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✓ Omówienie czym jest ogród społeczny, wraz z przedstawieniem dobrych 

praktyk z kraju i zagranicy dot. ogrodów społecznych – prowadzi Wykonawca.  

✓ Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych  - prowadzi Wykonawca.  

✓ Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

• Średni czas trwania 1 spotkania to 4 godziny zegarowe. 

• Po każdym spotkaniu Wykonawca przygotuje Kartę Konsultacji zgodnie ze 

wzorem przekazanym przez Zamawiającego.  

• Łączna ilość godzin spotkań konsultacyjnych: 80 godzin zegarowych 

• Łączna ilość spotkań konsultacyjnych: 20.  

• Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sali oraz ewentualnym 

poczęstunkiem dla uczestników spotkań. Spotkania odbędą się w salach 

wskazanych przez Zamawiającego oraz w terminach określonych we współpracy 

z Zamawiającym. 

 

b) Opracowanie dokumentu pn. „Koncepcji Sieci Osiedlowych Ogrodów 

Społecznych na terenie miasta Olsztyna”.  

 

Ramowe informacje dotyczące sposobu opracowania dokumentu: 

• WYMAGANIA MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE DOKUMENTU:  

Dokument powinien opierać się na wnioskach, postulatach mieszkańców 

uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych wskazanych w podpunkcie  

a), poprzez:  

✓ Wskazanie potencjalnych lokalizacji ogrodów społecznych w Olsztynie, 

✓ Szkice propozycji ogrodów społecznych w Olsztynie, wskazywanych przez 

mieszkańców w czasie spotkań konsultacyjnych. 

✓ Określenie potencjalnych aranżacji (opis + wizualizacja) poszczególnych 

ogrodów na poziomie koncepcyjnym, w tym podanie przykładowych nasadzeń 

i rozmieszczenia roślinności. 

 

Ponadto dokument powinien zawierać odwołania do idei i literatury dotyczącej  

o ogrodów społecznych w Polsce i w Europie.  
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• WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DOKUMENTU:  

Dokument powinien być przygotowany zgodnie z następującymi wymaganiami:  

✓ Stosowanie wzoru dokumentu przekazanego przez Zamawiającego 

(spełniającego wymagania Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Regionalny)  

✓ Strony powinny być ponumerowane  

✓ Fotografie, szkice, projekty powinny być przygotowane w wersji kolorowej, 

wykonane schludnie i estetycznie.  

✓ Dokument powinien mieć uporządkowaną strukturę (czcionki, akapity, odstępy) 

✓ Dokument powinien być napisany w języku polskim, profesjonalnie, jednak w 

sposób przystępny dla osób nie będących przedstawicielami branży.   

✓ Dokument powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu w wersji papierowej 

z podpisem osoby opracowującej go oraz w wersji elektronicznej na maila 

eos.olsztyn@gmail.com 

 

 

• Łączna liczba godzin przeznaczonych na pracę nad dokumentem: 30. 

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY: 

• Wykonawca powinien  być lub dysponować przynajmniej jedną osobą zdolną do 

wykonania usług, której dotyczy niniejsze zapytanie, tj. 

- posiadającą wykształcenie kierunkowe zbieżne z przedmiotem usługi, 

- posiadającą doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług - wymagane min. 2 

usługi wykonane w ostatnich 5 latach, licząc do dnia złożenia oferty  

 

2) Miejsce wykonania usługi:  

Miasto Olsztyn  

 

3) Okres realizacji usługi:  

Październik 2022 – czerwiec 2023 

 

mailto:eos.olsztyn@gmail.com


 

 
 

 

4 
 

 

4) Zawartość oferty:  

Oferta powinna zawierać ceny brutto, zawierającą wszystkie koszty związane z 

realizacją usługi. 

Na kompletną ofertę składają się: 

a) Wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

rozeznania) wraz z wyceną usługi.  

b) dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy wypis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie 

dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 

składających ofertę.  

c)  Minimum 2 referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, 

podobnych usług (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

d) dokumenty poświadczające wykształcenie kierunkowe,  świadczące o posiadaniu 

wiedzy w zakresie określonych w rozeznaniu, osoby/osób prowadzącej warsztaty  

i opracowującej dokument  (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

e) ewentualne pełnomocnictwa.  

 

5) Forma złożenia oferty:  

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą 

mailową na adres mailowy: eos.olsztyn@gmail.com 

lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Fundacja Warsztat 

Zmiany,  ul. Parkowa 1, lok.8, 10-233 Olsztyn do dnia  11 października 2022 do godz. 

16.00.  

Termin składa ofert przedłużony do dnia 21 października 2022,  

do godziny 16:00. 

 

Osobą do kontaktu w sprawie rozeznania jest Pani Anna Maria Nadgrabska, 

510 903 547, eos.olsztyn@gmail.com. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

mailto:eos.olsztyn@gmail.com
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Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 


