Zatonie 28/08/2022

Zielona Góra, 8 sierpnia 2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze składa zapytanie na organizację polsko –
niemieckich warsztatów młodzieżowych w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie
historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” współfinansowanego z Programu
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Informacje ogólne
1.

Termin warsztatów: wrzesień/październik 2022r. (3 dni)

2. Przedmiotem zapytania jest organizacja polsko-niemieckich warsztatów młodzieżowych,
podczas których głównym celem będzie zaaranżowanie dekoracji kwietnej na przedniej
fasadzie budynku informacji turystycznej w Zatoniu. Efektem końcowym warsztatów mają
być dwa koryta kamienne obsadzone roślinami: jedno obsadzone przez młodzież z Polski,
drugie przez młodzież z Niemiec.
3.

Orientacyjny przebieg warsztatów:
1 dzień: zajęcia teoretyczne (od godz. 10:00 do godz. 17:00) – projektowanie aranżacji oraz
prezentacja projektu, po godz. 17:00 Wykonawca zapewni uczestnikom czas wolny na
aktywność grupową (np. basen, park trampolin, kręgle, itp.)
2 dzień: zajęcia praktyczne (od godz. 9:00 do godz. 16:00) – realizacja projektu, po godz.
16:00 wykonanie Questu historycznego na terenie parku w Zatoniu.
3 dzień: (od godz. 10:00 do 15:00) zwiedzanie Zielonej Góry z przewodnikiem oraz czas wolny
na aktywności grupowe + obiad.

4. Szczegółowy program warsztatów Wykonawca ustali wraz z Zamawiającym.
5. Przygotowanie koryt musi odbyć się na terenie Parku Książęcego Zatonie.

6. Koryta powinny mieć 1m szerokości (+/- 10cm). Przy korytach powinny być przymocowane
na stałe do budynku dwa metalowe stelaże w kolorze ciemny grafit, po których będą pięły
się pnącza. Stelaże powinny mieć wysokość około 2m. Gotowe dwa koryta wraz ze stelażami
o podanych wymiarach zapewnia Wykonawca.
7.

Wykonawca dostarczy rośliny (min. 5 różnych gatunków) oraz elementy przyrody
nieożywionej (kamyczki ozdobne, ziemia specjalistyczna, nawozy) do Parku Książęcego

Zatonie. Wykonawca zapewni rośliny kwitnące w dwóch okresach: wiosna i lato, w tym także
rośliny pnące, które mogą być wystawione na południową ekspozycję słoneczną.

Uczestnicy
8. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania w warsztaty 10 uczniów w wieku 15-19 lat
pochodzących z Polski oraz 10 uczniów w tym samym przedziale wiekowym pochodzących z
Niemiec.
9. Młodzież musi pochodzić z Obszaru Wsparcia Programu INTERREG:
Polska: Miasto Zielona Góra, miejscowości oddalone o 40km od Zatonia,
Niemcy: powiat Kraju Związkowego Brandenburgia – Spree-Neiβe oraz dwa miasta
wydzielone – Frankfurt nad Odrą i Cottbus.
10. Wzięci pod uwagę powinni być przede wszystkim uczniowie klas o profilu architektura
krajobrazu, ogrodnictwo, itp.
11. Grupa niemiecka musi mieć swojego niemieckiego opiekuna, który przyjedzie z młodzieżą.

Obsługa logistyczna warsztatów
12. Wykonawca znajdzie zakwaterowanie ze śniadaniem dla uczestników warsztatów na całą
długość ich trwania. Wyjątkiem mogą być uczestnicy z Polski, pod warunkiem, że będą
pochodzić z Zielonej Góry lub najbliższych okolic.
13. Wymagania dotyczące zakwaterowania:


Hotel co najmniej dwugwiazdkowy,



Hotel musi znajdować się na terenie Zielonej Góry lub w najbliższych okolicach do
30km od Parku Książęcego Zatonie,



Zakwaterowanie koedukacyjne jest niewskazane.

14. Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów wyżywienie podczas trwania zajęć
teoretycznych i prac w terenie, w tym:


drugie śniadanie (np. kanapki, rogaliki),



dwudaniowy obiad z deserem,



napoje zimne (woda gazowana, niegazowana oraz soki),



napoje gorące (kawa, herbata).

15. Po zrealizowanych warsztatach Wykonawca zmontuje i przekaże Zamawiającemu krótki
(max. 3 minutowy) filmik lub fotorelację podsumowującą wydarzenie oraz pokazującą
aktywności, w które była zaangażowana młodzież. Filmik czy fotorelacja będzie
udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, w mediach społecznościowych i na
innych polach eksploatacji. Z momentem przekazania filmiku Zamawiającemu, otrzymuje on
pełne prawa do jego rozpowszechniania. Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia
filmu czy zdjęć logotypem Zamawiającego oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze
środków unijnych (logotypy projektowe).
16. Wykonawca wykona i zamontuje dwie tabliczki, które zostaną umieszczone w korytach.
Treść tekstu na tabliczce oraz szczegóły dot. materiału na tabliczkę zostanie uzgodniona z
Zamawiającym.
17. Na czas trwania zajęć warsztatowych Wykonawca zapewni opiekę tłumacza języka
niemieckiego.
18. Wykonawca zapewni transport osób z Niemiec do Polski oraz z Polski do Niemiec. Transport
uczestników w obrębie Zielonej Góry podczas trwania warsztatów odbywać się może
komunikacją miejską.

Specjaliści
19. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego wsparcia
merytorycznego i nadzoru na etapie realizacji prac wykonawczych w parku (drugi dzień
warsztatów).
20. Nadzór i wsparcie merytoryczne odbywać się musi w miejscu wykonywania prac
ogrodowych.
21. Wsparcia merytorycznego powinna udzielać co najmniej jedna osoba.

22. Osoby nadzorujące prace ogrodnicze muszą mieć odpowiednie przeszkolenie i
doświadczenie w pracach ogrodniczych oraz w pracy z młodzieżą oraz mieć szeroką wiedzę
z zakresu botaniki (rośliny, ich budowa, właściwości, sadzenie, pielęgnacja).
23. Wykonawca zatrudni na pierwszy dzień warsztatów co najmniej trzech specjalistów z
zakresu: ogrodnictwa, architektury krajobrazu oraz wikliniarstwa, którzy poprowadzą zajęcia
teoretyczne podczas warsztatów. Specjaliści muszą spełniać poniższe wymagania:


doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem warsztatu,



bogata wiedza merytoryczna,



doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń/warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne
24. Proponowane miejsca organizacji zajęć teoretycznych to świetlica wiejska w Zatoniu, Park
Książęcy Zatonie, Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, na terenie którego znajduje się salka
edukacyjna przystosowana do organizacji zajęć z zakresu biologii.
25. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom warsztatów niezbędne artykuły papiernicze i
pomoce dydaktyczne na zajęcia teoretyczne, a także koryta, stelaże, narzędzia ogrodnicze
do pracy w terenie.
26. Wykonawca przygotuje imienne dwujęzyczne dyplomy/certyfikaty uczestnictwa i wręczy
uczestnikom po zakończonych warsztatach.
27. Wykonawca opatrzy wszystkie materiały warsztatowe, w tym dyplomy uczestnictwa
wymaganymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu warsztatów ze środków UE.
Logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
28. Wszystkie treści poruszane na zajęciach Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed
ich realizacją.
Proszę o przesłanie wyceny do dnia 23 sierpnia 2022 na adres e-mail: sekretariat@mosir.zgora.pl.
Termin realizacji zamówienia: wrzesień/październik 2022
Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgłoszony na
białej liście podatników VAT – wskazany na fakturze, pod rygorem odmowy zapłaty lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy zgłoszony
do wykazu kont bankowych.

