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Nr ESOG
Znak Signum

ZK-WII.0632.3.2020.MZA

Nazwa projektu

„Odblaski są cool! Rozdanie 100 000 zestawów odblaskowych
warszawskim uczniom”

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej
(nazwa wydziału oraz urzędu dzielnicy/biura lub jednostki)

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
1.

Projekt nie narusza przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w tym
aktów prawa miejscowego

spełniono

nie spełniono

spełniono

nie spełniono

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

2.

Projekt mieści się w zakresie zadań własnych
m.st. Warszawy

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada tytuł prawny
3. do dysponowania nieruchomością,
na której projekt będzie realizowany
Uwagi:
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Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich,
w tym praw autorskich i praw zależnych
projekt nie narusza praw autorskich

4.

spełniono

nie spełniono

spełniono

nie spełniono

spełniono

nie spełniono

spełniono

nie spełniono

spełniono

nie spełniono

do projektu została dołączona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana)
Uwagi:

5.

Projekt nie narusza norm, standardów
oraz przepisów technicznych

Uwagi:

Projekt jest możliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji,
6.
w tym czy realizacja projektu nie koliduje z
realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy
Uwagi:

Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu
projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
7.
udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę
na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę
Uwagi:

Dostępne na rynku technologie umożliwiają
realizację projektu
Uwagi:
8.

9.

W przypadku, gdy do realizacji projektu są
wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli
zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

Uwagi:

10.

Projekt jest możliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budżetowego

spełniono

Uwagi:
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11.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programującymi rozwój m.st. Warszawy
niebędącymi aktami prawa miejscowego,
w tym strategiami, programami oraz
Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie
zamieszczonych w niej przedsięwzięć

spełniono

nie spełniono

Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać
z projektu nieodpłatnie

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

12.
Uwagi:

13.

W przypadku projektów infrastrukturalnych,
remontowych lub polegających na zakupie
sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00,
z uwzględnieniem soboty lub niedzieli

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

W przypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym sposób informowania
o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia
i zakończenia oraz kryteria naboru

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

Uwagi:

14.

Uwagi:

15.

Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie
dokumentacji projektowej

spełniono

nie spełniono

Projekt nie wiąże się z koniecznością
wykonania kolejnych etapów realizacji
zadania w latach kolejnych

spełniono

nie spełniono

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu jego wyboru lub znaków towarowych

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

16.
Uwagi:

17.
Uwagi:
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Kosztorys realizacji projektu
(z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
Wycena realizacji projektu:
1) 100 tys. szt. klasycznych kamizelek odblaskowych dla dzieci z dodatkowym nadrukiem z folii
odblaskowej w postaci logo budżetu obywatelskiego na piersi kamizelki (około8x8cm.):
18.

- cena kamizelki żółtej – 8,12 zł brutto/szt. (produkcja chińska),
- cena kamizelki niebieskiej – 14,76 zł brutto/szt. (produkcja polska).
2) 100 tys. szt. worko-plecaków odblaskowych dla dzieci z pasem odblaskowym oraz nadrukiem
odblaskowym – logo budżetu obywatelskiego

- cena – 7,16 zł brutto/szt. (produkcja chińska),
- cena – 19,33 zł brutto/szt. (produkcja polska).
3) 100 tys. szt. opasek odblaskowych z nadrukiem 1 kolor na 1 stronie opaski (logo+napis) - 1 wersja
nadruku pod folią oraz 2 wersja na folii:
- cena z nadrukiem na folii – 1,26 zł brutto/szt.
- cena z nadrukiem pod folią – 1,32 zł brutto/szt.
4) 100tys. szt. zawieszek miękkich z nadrukiem 1 kolor po obu stronach (w 2 opcjach: 1 wersja nadruku
pod folią odblaskową po obu stronach oraz 2 wersja nadruki na zewnątrz po oby stronach), wymiar
zawieszki ok 5-5,5 cm, łańcuszek kulkowy.

- cena z nadrukiem na folii – 1,10 zł brutto/szt.
- cena z nadrukiem pod folią – 1,26 zł brutto/szt.
Proponujemy wykonać w ramach projektu dwa rodzaje zestawów:
1) 50 000 zestawów (kamizelka odblaskowa i opaska samozaciskowa) z logo Budżetu
obywatelskiego, dla dzieci z klas I-III. Łączny koszt wykonania zestawów – 469 000,00 zł brutto;
2) 50 000 zestawów (2 szt. opasek samozaciskowych i 2 szt. zawieszek odblaskowych) z logo
Budżetu obywatelskiego, dla uczniów klas IV-VI. Łączny koszt wykonania zestawów – 236 000,00
zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu – wykonania 100 000 zestawów dla uczniów z warszawskich
szkół z klas I-VI wraz z zapakowaniem w woreczki ozdobne 755 000,00 zł brutto.
Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.
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19.

Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji
w ramach limitu wartości pojedynczego projektu

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje
Miasto Stołeczne Warszawa, od wielu lat propaguje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
szczególnie wśród najmłodszych uczestników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego miasto stołeczne Warszawa popiera wszelkie akcje informacyjnoprofilaktyczne, przekazuje odblaski (kamizelki, opaski samozaciskowe, zawieszki, breloki) z przeznaczeniem
dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz seniorów.
Zarówno dzielnice m.st. Warszawy, Straż Miejska m.st. Warszawy oraz Biura m.st. Warszawy, w tym Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego corocznie przeznacza w ramach swojego budżetu środki
finansowe na elementy odblaskowe. Odblaski są przekazywane podczas różnego rodzaju spotkań
edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych w miejskich placówkach
oświatowych przez pracowników delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach
przy udziale strażników miejskich czy funkcjonariuszy Policji. Pracownicy BBiZK podczas corocznego pikniku
rodzinnego Bądź bezpieczny latem w mieście przygotowują dla starszych dzieci krzyżówki, a dla młodszych
rysunki do kolorowania na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu, na wakacjach, a nagrodą są
kamizelki, opaski samozaciskowe czy zawieszki odblaskowe.
W latach 2009-2019 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zakupiło i przekazało 34 906 sztuk
kamizelek i szelek odblaskowych, 99 740 sztuk zawieszek miękkich, 17 300 sztuk opasek samozaciskowych,
1000 sztuk worko-plecaków oraz 36 000 sztuk kulek odblaskowych na szprychy rowerowe. Łączna wartość
188 946 sztuk zakupionych i przekazanych elementów odblaskowych wyniosła 445 204,00 zł.
Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej
(wypełnia się tylko w przypadku projektów ocenionych pozytywnie)
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pieszy ma obowiązek nosić elementy odblaskowe jedynie
poruszając się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ale warto je zakładać zawsze, kiedy po zmroku
wychodzimy na ulicę. Miasto stołeczne Warszawa prowadzi kampanie edukacyjne podczas spotkań
z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami na temat używania odblasków. Mieszkańcy są informowani jak ważne
dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym są odblaskowe: zawieszki, opaski, kamizelki, itp. Nawet niewielki
odblask przytwierdzony do ubrania, plecaka, torebki, itp. sprawia, że kierowcy mogą dostrzec pieszego
nawet pięć razy wcześniej niż osobę bez elementów odblaskowych.
Szczególną uwagę m.st. Warszawa kładzie na propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
wśród najmłodszych. Dzieci i młodzież podczas zajęć prowadzonych przez strażników miejskich czy
policjantów zdobywają wiedzę jak odblaski poprawiają widoczność nie tylko gdy jest ciemno, ale również
podczas opadów deszczu. Dowiadują się jak ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni,
w okolicy środka klatki piersiowej i placów. Tak umieszczone odblaski są dobrze widoczne dla kierujących
pojazdami.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego m.st. Warszawa
systematycznie edukuje dzieci i młodzież o wpływie noszenia elementów odblaskowych m.in. poprzez
różnego rodzaju kampanie tj. w komunikacji miejskiej, darmowe przekazywanie odblasków w szkołach,
na festynach i podczas różnych akcji np. „Świeć blaskiem z odblaskiem”.
Realizacja projektu dodatkowo doposaży dzieci i młodzież w odblaski, które wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie m.st. Warszawy.
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Zmiana projektu
(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
zmian
Sposób przekazania
informacji

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)
projektodawcy udzielona w terminie
6 dni od dnia przekazania informacji

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

Informacje o zmianach wprowadzonych za zgodą projektodawcy, a także uzasadnienie tych zmian
należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty oceny.

Wynik oceny merytorycznej
Pozytywny

Negatywny

02.06.2020 r. Anna Podgrudna
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

02.06.2020 r. Michał Domaradzki
p.o. Dyrektora
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

(data i podpis osoby dokonującej oceny)

(data, podpis i pieczęć burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki właściwego do dokonania oceny)
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