Kraków, 21.08.2019r.
Dane Zamawiającego:
PROIDEA Sp. z o.o.
Ul. Łabędzia 9
30-651 Kraków
OGŁOSZENIE
W związku z wnioskiem pod tytułem „Opracowanie koncepcji merytorycznej organizacji i
realizacji hackathonów społecznych w celu edukacji i aktywizacji społeczeństwa oraz
praktyczna weryfikacja programu i jego publikacja na licencji open source.” w IV naborze 2019
r. „Edukacja ekologiczna” prowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, PROIDEA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na następujące działanie:
Kompleksowe opracowanie metodyki prowadzenia hackathonów społecznych o charakterze
service jamów, uwzględniające aktywizację obywateli w procesie kreowania rozwiązań dla
wyzwań istotnych społecznie oraz zapewnienie efektywnego procesu kreacji poprzez
przeprowadzenie opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów.
Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie modelu (dalej „Scenariusza”) , oraz jego walidacja
podczas 24-godzinnego warsztatu edukacyjnego w formule hackathonu społecznego.
Uczestnicy warsztatu, prowadzonego w ramach opracowanej metodyki, przez 24 godziny będą
mieć za zadanie opracować w kilkuosobowych grupach sposoby na poprawę sytuacji
hydrologicznej w Polsce. Zamawiający szacuje liczbę uczestników warsztatów na ok. 200 osób.
Celem warsztatu jest szerzenie świadomości ekologicznej, aktywizacja obywateli na rzecz
ochrony środowiska, walidacja metodyki hackathonów społecznych, oraz wypracowanie
rozwiązań służących poprawie sytuacji hydrologicznej w Polsce.
Tłem dla warsztatu będzie największy w Europie hackathon HackYeah (dalej „Wydarzenie”),
którego frekwencję Zamawiający szacuje na nie mniej niż 2500 osób. Wydarzenie odbywa się
w dniach 14 – 15 września 2019 przez 24 godziny (nie licząc czasu na rozstawienie,
uprzątnięcie, ocenę rozwiązań, wręczenie nagród etc.). Wykonawca winien przyjąć
zaangażowanie czasowe podczas Wydarzenia na poziomie pełnych dwóch dni.
Historycznie, Wydarzenie odwiedzały najważniejsze osoby w Państwie, cieszyło się również
szeroką oprawą medialną. Czynniki te Wykonawca winien uwzględnić w celu maksymalizacji
efektu edukacyjnego poprzez zwiększenie zasięgu.
Zamówienie obejmuje następujące elementy:
1. Wytworzenie, oraz przetestowanie podczas Wydarzenia kompleksowej formuły
Scenariusza. Podstawowym założeniem prowadzonego warsztatu jest
przeprowadzenie jego uczestników przez całe wydarzenie prowadzone w formie
hackathonu społecznego i zapewnienie jak najlepszych warunków do pracy, w celu
maksymalizacji kreatywności i efektywności pracy uczestników. W toku wstępnej

ewaluacji zapotrzebowana na model aktywizacji obywateli do procesów
kreatywnych, Zamawiający zidentyfikował poniższe elementy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Praca zespołowa
Praca z podejściem nieszablonowym, „Out of the box”
Wykorzystanie elementów design thinking
Metody przedstawiania pomysłów
Metody krzewienia pomysłów
Metody prototypowania (testowanie low fidelity)
Narzędzia wspierające

Scenariusz winien obejmować również poniższe aktywności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prezentacje
Praca z mentorami
Praca indywidualna
Elementy brainstormingu i pracy kreatywnej
Praca w zespołach
Service safari

2. Promocję Scenariusza i zachęcenie możliwie największej liczby osób do
bezpośredniego uczestnictwa w Wydarzeniu, lub obserwowania go. W ramach
tego punktu, Wykonawca opracuje oraz wdroży strategię komunikacyjno –
promocyjną Scenariusza oraz Wydarzenia.
3. Wypracowanie modelu ewaluacji skuteczności Scenariusza, oraz wdrożenie go
podczas Wydarzenia poprzez przedstawienie Zamawiającemu wniosków z
przeprowadzonych warsztatów.
4. Publikacja całości części warsztatowej Scenariusza na licencji open source do 1
października 2019r.
Termin wykonania zamówienia:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać w całości Przedmiot Zamówienia w terminie,
umożliwiającym przeprowadzenie całości procesu kreatywnego podczas Wydarzenia i
przez cały okres jego trwania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym powyżej.
2. Składając Ofertę, Oferent oświadcza, że wykona przedmiot Zamówienia w terminie.
Sposób przygotowania Oferty:
1.

Oferta winna zostać przygotowana w formie mailowej lub dokumentu elektronicznego
PDF.

2.

Na ofertę składa się komplet dokumentów pozwalających dokonać oceny w oparciu o
wymienione poniżej kryteria.

3.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że spełnia wymogi uczestnictwa w postępowaniu.

4.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
adrian.legutko@proidea.pl do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz. 14:00.

5.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 sierpnia, a zwycięski Oferent zostanie
poinformowany drogą mailową nie później niż 28 sierpnia.

6.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

8.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić oferentów o wyjaśnienie
dotyczących treści złożonych ofert.

9.

Zamawiający sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami.

Kryteria i sposób oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. 30% - Cena netto i brutto wykonania całego przedmiotu Zamówienia;
2. 40% - Doświadczenie Oferenta, w tym:
a) wykazanie się realizacją promocyjną, edukacyjną (szkoleniową) lub facylitacyjną na
wydarzeniu z udziałem jednego (niżej punktowane) lub więcej (wyżej punktowane)
spośród powyższych:
i)

Prezydenta Rzeczypospolitej;

ii)

Marszałka Sejmu RP;

iii)

Marszałka Senatu RP;

iv)

Prezesa Rady Ministrów,

v)

Ministrów kierujących działami administracji rządowej,

vi)

Wysokich rangą Przedstawicieli Komisji Europejskiej,

vii)

Wysokich rangą Przedstawicieli Parlamentu Europejskiego.

b) wykazanie się realizacją w przeszłości warsztatów o tematyce środowiskowej,
ekologicznej, hydrologicznej, lub innej związanej z ochroną środowiska, oraz mającej
cel edukacyjny;

c) wykazanie się realizacja w przeszłości warsztatów z udziałem nie mniej niż 150 osób;
Punkty a) - c) Zamawiający uzna za spełnione jeśli Oferent spełnia powyższe warunki, lub
wykaże, że ma dostęp do osób dysponujących opisanym wyżej doświadczeniem. Otrzymanie
0 punktów za którykolwiek z punktów a) - c) oznacza otrzymanie 0 punktów za całe kryterium.
3. 30% - Proponowana jakość wykonania. Zamawiający dokona oceny proponowanej
jakości wykonania pod kątem:
a) skuteczności osiągniecia celu i efektu edukacyjnego oraz ekologicznego;
b) tworzenia atmosfery pracy pobudzającej kreatywność;
c) zrozumienia procesu przez uczestników wydarzenia, w tym osoby bez
wcześniejszej ekspozycji na innowacyjne metodyki warsztatowe, ani zakres
tematyczny warsztatów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert, które spełnią jedną lub więcej
spośród następujących przesłanek:
a) nie będą merytorycznie poprawne;
b) otrzymają 0 punktów za którekolwiek kryterium opisane powyżej;
c) otrzymają łącznie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów;
d) zaoferują cenę brutto wykonania całego przedmiotu Zamówienia wyższą niż
równowartość 30 000 EUR.

Dodatkowe informacje:
1.

Dodatkowych informacji
adrian.legutko@proidea.pl.

udziela

Adrian

Legutko

pod

adresem

e-mail

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi zapytań, które
wpłyną na mniej niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo interpretacji aspektów zamówienia
niesprecyzowanych w niniejszym zapytaniu w oparciu o przepisy prawa.

4.

W przypadku braku akceptacji wniosku i przyznania dotacji przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zmawiający zastrzega sobie prawo do
anulowania całości Zamówienia.

