Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzenia promującego projekty z zakresu
ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego
na
lata
2014-2020
(RPO
WP
2014-2020)
pn. „ECOFundusze na EKOGALI” podczas Międzynarodowych Targów Produktów
i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA.
Miejsce wydarzenia: G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa
Podkarpackiego w Jasionce/k Rzeszowa na terenie obiektu G2A Arena.
Termin: 6-7 grudnia 2019 r.
Zamawiający na późniejszym etapie poda szczegółowe godziny realizacji

zadania

(Przedział: 8-10 godzin. dziennie).
Organizacja wydarzenia promującego

projekty z zakresu ochrony środowiska w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 pn. „ECOFundusze na EKOGALI” podczas Międzynarodowych Targów Produktów i
Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA ma na celu propagowanie wiedzy głównie wśród dzieci
i młodzieży oraz innych uczestników wydarzenia na temat działań mających na celu ochronę
środowiska oraz

kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, jak również

popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich i ich roli w procesie zrównoważonego
rozwoju regionu.

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej ma kluczowe

znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska.
Osiągnięcie celów Osi IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
RPO WP 2014-2020 w takich dziedzinach jak: poprawa jakości powietrza, efektywna
gospodarka odpadami, poprawa stanu wód bądź ochrona rodzimej różnorodności
biologicznej, jest ściśle związane z poziomem kompetencji ekologicznych prezentowanych
przez społeczeństwo.
Edukacja ekologiczna jest więc ważnym elementem kształcenia zmierzającego do
rozwijania społeczeństwa świadomego zasad udostępniania zasobów na rzecz trwałego
i zrównoważonego

rozwoju,

a

także

posiadającego umiejętności do

oceny stanu

bezpieczeństwa ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy.
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Edukacja ekologiczna, ze względu na kompleksowość i zasięg, wymaga aktywnego
udziału szerokiego grona społeczeństwa. Angażowanie dzieci i młodzieży poprzez zabawę
w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyja rozwiązywaniu lokalnych problemów
związanych z ochroną środowiska, a także stymuluje rozwój świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie koncepcji organizacji wydarzenia

1. Organizacja stoiska promocyjnego RPO WP 2014-2020, w tym:
a) Wykonawca zapewni aranżację stoiska o powierzchni min. 15 m 2 obejmującego miejsce
do przeprowadzenia

warsztatów tematycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

będących uczestnikami wydarzenia wraz z odpowiednim wyposażeniem, w tym: dywan,
min. 3 stoliczki oraz 10 szt. siedzisk/puf.
b) Wykonawca jest zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu multimedialnego niezbędnego
do promocji projektów RPO WP 2014-2020 oraz przeprowadzenia warsztatów, w tym:
ekran, laptop i inne.
c) Wykonawca uwzględni przy aranżacji stoiska kolorystykę zgodną z Linią graficzną dla
Programu Regionalnego w ramach

perspektywy programowej 2014-2020 (w

załączeniu dokument).
d) Wykonawca zapewni działanie całodziennego kącika aktywności dla dzieci i młodzieży,
w którym zorganizuje różnego rodzaju aktywności. Wykonawca określi w koncepcji i
szczegółowo opisze rodzaje działań wykonywanych w kąciku aktywności – minumum
5 dodatkowych aktywności dla dzieci i młodzieży.
2. Organizacja minimum dwóch rodzajów warsztatów dla dzieci i młodzieży
propagujących działania proekologiczne.
Wykonawca przy realizacji tej części zadania zapewni:
a) niezbędne materiały i akcesoria do przeprowadzania warsztatów
b) niezbędną do prawidłowej realizacji warsztatów liczbę pracowników obsługi .
Wykonawca gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na
zapewnienie sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu
świadczenia usługi.
c) Wykonawca w koncepcji szczegółowo opisze rodzaj warsztatów i sposób ich
prowadzenia.
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3. Organizacja minimum czterech rodzajów konkursów/qizów związanych z tematyką
Funduszy Europejskich
a) Wykonawca

uwzględni

przy

realizacji

konkursów

wykorzystanie

sprzętu

multimedialnego
b) Wykonawca uwzględni niezbędną do prawidłowej realizacji konkursów liczbę
pracowników obsługi. Wykonawca gwarantuje, iż określona przez niego liczba
pracowników pozwoli na zapewnienie sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami
przebiegu procesu świadczenia usługi.
c) Wykonawca w koncepcji szczegółowo opisze rodzaj konkursów i sposób ich
prowadzenia.
4. Zapewnienie drobnych upominków dla uczestników warsztatów i konkursów oraz
odwiedzających stoisko promocyjne
a) Wykonawca przygotuje minimum 8 rodzajów po 200 szt. (łącznie 1600 szt.)
proekologicznych upominków oznaczonych logotypami RPO WP 2014-2020
b) Wykonawca w koncepcji szczegółowo opisze rodzaj upominków

i sposób ich

oznakowania (poniżej zestawy logotypów do wykorzystania na materiałach
promocyjnych)

lub

Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy:
1. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) ścisłej współpracy z Zamawiającym,
d) działania z dochowaniem najwyższej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym oraz regulacjami organizacyjnymi i technicznymi, w tym w szczególności regulacjami
zawartymi w przepisach bhp, Instrukcji Bezpieczeństwa itp.
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2. Wykonawca odpowiada za:
a) koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją
zamówienia przez zatrudnionych przez siebie pracowników obsługi;
b) koordynację i nadzór nad wszystkimi zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami w celu
zapewnienia należytego wykonania zamówienia.
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