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ZAPYTANIE OFERTOWE 1/08/2019/LIFE 
 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest ocena wpływu realizacji projektu pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków 
płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie (LIFE17 NAT/PL/000011)” na usługi ekosystemowe 
i otoczenie społeczno-gospodarcze, zwane dalej „Zamówieniem”. Zamówienie składa się z dwóch części: 
 

1) Część 1: Ocena wpływu socjo-ekonomicznego projektu 
 
Część 1. Zamówienia polega na analizie projektu pod kątem jego wpływu na lokalną gospodarkę i 
społeczeństwo. W szczególności należy stwierdzić w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na 
świadomość lokalnej społeczności w zakresie ochrony przyrody i poziom akceptacji dla działań 
ochronnych. Ponadto, należy określić na ile realizacja projektu przyczyniła się do budowania konsensusu 
wokół problemów ochrony przyrody pomiędzy różnymi grupami interesariuszy projektu. Istotną częścią 
analizy jest ocena skutków gospodarczych projektu. Powinno się w niej uwzględnić bezpośrednie i 
pośrednie skutki podjętych działań. W szczególności należy stwierdzić w jaki sposób projekt oddziaływał 
na lokalny rynek pracy oraz czy przyczynił się do tworzenia nowych szans lub zagrożeń dla rozwoju 
gospodarczego regionu.  
 
Zaleca się, aby w realizacji części 1. Zamówienia zastosować następujące metody społeczne: metody 
obserwacyjne, konsultacyjne (ankiety) i angażujące (spotkania i wywiady pogłębione z interesariuszami). 
W celu uchwycenia zmian jakie zaszył w trakcie trwania projektu wymaga się przeprowadzania dwóch 
ewaluacji zgodnie z następującym harmonogramem: 

1. Wywiady pogłębione z interesariuszami, np.: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie, 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn, Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie. Termin: wrzesień/listopad 2019 r. 

2. Ankietyzacja społeczności metodą bezpośrednią, w sumie co najmniej 160 ankiet, po co najmniej 80 
w każdym z terminów. Terminy: wrzesień/listopad 2019 r. (ewaluacja on-going) oraz III kwartał 2022-
I kwartał 2023 r. (ewaluacja ex-post).  

3. Spotkania z mieszańcami wsi, przedstawicielami branży drogowej, rolnikami, przedstawicielami 
branży melioracyjnej, służb ochrony przyrody, przedstawicielami Lasów Państwowych oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych. Terminy: wrzesień/listopad 2019 r. (ewaluacja on-
going) oraz III kwartał 2022-I kwartał 2023 r. (ewaluacja ex-post).  

4. Obszar działania: obszar realizacji projektu w Polsce. 
5. Opracowanie materiałów z obu ewaluacji i sporządzenie raportu końcowego. Termin: II kwartał 2023 

r. 

Efektem Części 1. Zamówienia będzie raport, który w syntetyczny i zrozumiały sposób wyjaśnia 
przeprowadzone czynności analityczne oraz wyprowadzone na ich podstawie wnioski.  
 

2) Część 2: Ocena wpływu projektu na usługi ekosystemowe 
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Ocena wpływu projektu na usługi ekosystemowe polega na oszacowaniu wartości dodanej projektu w 
związku z wkładem naturalnych ekosystemów w szeroko pojęty dobrobyt człowieka. Ocenie podlegać 
będą następujące świadczenia ekosystemowów: zaopatrujące, regulacyjne i kulturowe. Analiza powinna 
zostać przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pt. Assessing ecosystems and their 
services in LIFE projects; A guide for beneficiaries. 
 
Wymaga się, żeby w opracowaniu zostały użyte metody fizyczne, społeczne i ekonomiczne. Metody 
fizyczne, głównie mają polegać na identyfikacji, ocenie stanu i mapowaniu ekosystemów, które znajdują 
się pod wpływem oddziaływania projektu. Celem metod społecznych ma być zbadanie percepcji i oceny 
usług przez społeczności lokalne. Metody społeczne zastosowane podczas badań to metody 
obserwacyjne (ocena preferencji mieszkańców i zapotrzebowania na określone usługi), konsultacyjne 
(ankiety) i angażujące (spotkania i wywiady pogłębione z interesariuszami). Spośród metod 
ekonomicznych zastosowane powinny być metody wyceny bezpośredniej, w tym metoda deklarowanych 
preferencji (ang. Contingent Valuation Method).  

W celu uchwycenia zmian jakie zaszły w trakcie trwania projektu wymaga się przeprowadzania dwóch 
ewaluacji na początku i na końcu trwania projektu. W trakcie każdej z ewaluacji dokonana zostanie: 

 ocena stanu ekosystemów, które zostały zidentyfikowane jako znajdujące się pod wpływem 
oddziaływania projektu; 

 charakterystyka usług świadczonych przez zidentyfikowane ekosystemy; 

 kwantyfikacja usług świadczonych przez zidentyfikowane ekosystemy. 

Działania ewaluacyjne powinny zostać wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1. Wywiady pogłębione z interesariuszami, np.: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie, 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn, Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie. Termin: wrzesień/listopad 2019 r. 

2. Ankietyzacja społeczności metodą bezpośrednią, w sumie co najmniej 160 ankiet, po co najmniej 80 
w każdym z terminów. Terminy: wrzesień/listopad 2019 r. (ewaluacja on-going) oraz III kwartał 2022-
I kwartał 2023 r. (ewaluacja ex-post).  

3. Spotkania z mieszańcami wsi, przedstawicielami branży drogowej, rolnikami, przedstawicielami 
branży melioracyjnej, służb ochrony przyrody, przedstawicielami Lasów Państwowych oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych. Terminy: wrzesień/listopad 2019 r. (ewaluacja on-
going) oraz III kwartał 2022-I kwartał 2023 r. (ewaluacja ex-post).  

4. Obszar działania: obszar realizacji projektu w Polsce. 
5. Opracowanie materiałów z obu ewaluacji i sporządzenie raportu końcowego. Termin: II kwartał 2023 

r. 

Efektem Części 2 Zamówienia będzie raport, który w syntetyczny i zrozumiały sposób wyjaśnia 
przeprowadzone czynności analityczne oraz wyprowadzone na ich podstawie wnioski.  

II. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania 
zamówienia. 
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3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego jako zespół ekspertów 
składający się co najmniej z:  
 

a) Kierownika projektu, który spełnia łącznie następujące wymagania:  

 posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi i środowisku lub nauk 
biologicznych,  

 udokumentowany dorobek naukowy w zakresie usług ekosystemowych (co najmniej 3 
publikacje w czasopismach naukowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert) w dziedzinie nauk społecznych, preferowane są dyscypliny geografia 
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub nauki socjologiczne, 

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był kierownikiem lub 
wykonawcą w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym mapowania i oceny 
usług ekosystemowych.  

 
b) Eksperta ds. społeczno-gospodarczych, który:  

 posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, 

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jako członek zespołu 
autorskiego był odpowiedzialny za wykonanie co najmniej 2 opracowań eksperckich lub 
naukowych w zakresie skutków społeczno-gospodarczych wynikających z przeobrażeń 
ekosystemów. 

 
4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie 

zamówienia. 
5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

III. Kryterium oceny ofert 
 

1. Najniższa cena – 100% 
 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert  
 

1. Oferty należy składać pocztą w formie podpisanych oryginałów (Park Krajobrazowy Puszczy 
Rominckiej, ul. Szkolna 1, 19-504 Żytkiejmy) lub poprzez e-mail w formie skanów podpisanych 
dokumentów (rominten@onet.pl), do 14.08.2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina dotarcia 
oferty do Zamawiającego). 

2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

V. Termin realizacji zamówienia:  
 

1. Pierwsza część Zamówienia powinna być zrealizowana do 30.06.2023 r. 

2. Druga część Zamówienia powinna być zrealizowana do 30.06.2023 r. 
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VI. Płatność: 
 

1. Za realizację każdej z dwóch ewaluacji części 1 Zamówienia Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w 

wysokości po 50% wartości Zamówienia, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury (pierwsza faktura nie może być wystawiona przed 01 stycznia 2020 roku). 

 

2. Za realizację każdej z dwóch ewaluacji części 2 Zamówienia Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w 

wysokości po 50% wartości Zamówienia, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury (pierwsza faktura nie może być wystawiona przed 01 stycznia 2020 roku). 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca sporządzi ofertę według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania. 

3. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada (dysponuje) potencjałem zdolnym do 

wykonania zamówienia 

 - wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

niniejszego Zapytania; 

- oświadczenie o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 do niniejszego Zapytania; 

4. Osobą do kontaktów jest Jaromir Krajewski – tel. kom. 695198511. 

 

VIII. WARUNKI OGÓLNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji. 

2. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty 

2. Wzór wykazu osób 

3. Wzór oświadczenia o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca 

4. Projekt umowy 

 


