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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/12/17/APJ  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na Opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji (PST) dla Śląska 
w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”  

 
I. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem postępowania ofertowego jest opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji (PST) 
dla Śląska (województwa śląskiego), zakładając nieuniknioną konieczność odejścia od górnictwa 
i energetyki węglowej na rzecz innych aktywności gospodarczych i sposobów wytwarzania energii 
w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” 
finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
Ochrony Klimatu (EUKI). 
 

II. Zakres i realizacja zamówienia 

Kontekst projektu 

Stopniowe wycofywanie się z produkcji energii ze źródeł opartych na paliwach kopalnych, zwłaszcza 
węglu, jest warunkiem koniecznym do wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej wobec zapisów 
Porozumienia Paryskiego jak i jej roli lidera w realizacji globalnej polityki klimatycznej. Tak istotnej 
zmianie powinna towarzyszyć kompleksowa strategia działania oparta na sprawiedliwej transformacji 
(ang. Just Transition), minimalizująca szkody pracowników i ich społeczności w branżach węglowych 
poprzez aktywne wsparcie polityczne i finansowe, a także przekształcenie lokalnych gospodarek na 
działalność zrównoważoną. Sprawiedliwa transformacja leży u podwalin transformacji na gospodarkę 
niskoemisyjną. 

W ramach koncepcji sprawiedliwej transformacji identyfikowane są ścieżki transformacyjne 
pokazując konkretne, alternatywne możliwości rozwoju poprzez budowanie nowych miejsc pracy 
stwarzających gospodarkom opartym na wydobyciu węgla możliwości przejścia na „czysty” 
i zrównoważony rozwój. 

W związku z polityką klimatyczną UE jak i Porozumieniem Paryskim transformacja w polskim sektorze 
energetycznym jest nieunikniona. Musi ona jednak przebiegać w sposób społecznie sprawiedliwy, 
czyli z uwzględnieniem potrzeb pracowników związanych z tym sektorem oraz lokalnych 
społeczności, żyjących w regionach, gdzie wydobywa się węgiel a także przy współpracy ze 
społecznością lokalną. 

Od wielu lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest w złej sytuacji ekonomicznej. Biorąc pod 
uwagę realia gospodarcze i technologiczne, jego transformacja będzie się wiązać ze spadkiem 
zatrudnienia. Ponadto, analizy wskazują, że polskiego węgla kamiennego wystarczy jeszcze na około 
30 lat. W związku z tym, nieuniknione będzie odchodzenie od jego wydobycia w kolejnych dekadach 
i trzeba wskazać nowe kierunki rozwoju dla regionów węglowych. 
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Konieczne jest zatem podejmowanie działań prowadzących do transformacji polskich regionów, gdzie 
wydobycie węgla stanowi jedną z istotnych branż przemysłowych, w tym zwłaszcza Śląska, w sposób 
zapewniający sprawiedliwość społeczną, łącząc realizację polityki klimatycznej z polityką społeczną 
i gospodarczą. Takie podejście umożliwi wsparcie zmian strukturalnych w perspektywie 
długoterminowej. 

Celem niniejszego zamówienia jest wypracowanie alternatywy dla rozwoju regionu śląskiego. Jest 
ono realizowane w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”, 
realizowanego wspólnie przez WWF Niemcy, WWF Bułgaria, WWF Grecja i WWF Polska. Projekt jest 
wspierany przez Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) niemieckiego Ministerstwa 
Środowiska.  

Zakres i realizacja zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w trzech etapach: 

- Etap 1 – Opracowanie koncepcji Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska (tytuł roboczy) 

- Etap 2 – Analizy na potrzeby opracowania Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 

- Etap 3 – Finalny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu 
zamówienia. 

Budżet Zamawiającego 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia maksymalnie kwotę 45 500 EUR brutto. 

 

III.  Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2018 r. w trzech 
następujących etapach: 

- Etap 1 – do dnia 12.02.2018 r. 

- Etap 2 – do dnia 30.05.2018 r. 

- Etap 3 – do dnia 30.09.2018 r. 
Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do 
zapytania ofertowego – Opisie przedmiotu zamówienia. 
 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu  

1. W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy spełniający wszystkie warunki 
opisane poniżej: 

1) składając ofertę akceptują treść zamówienia bez zastrzeżeń; 

2) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz WWF, zgodnie z najwyższymi 
standardami, zachowując należytą profesjonalną staranność i uwzględniając specyfikę 
działalności i interes Zamawiającego, będącego organizacją pozarządową działającą na rzecz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

3) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
opracowania tj. plany, raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu: 

a) transformacji sektora energetycznego, rozwoju niskoemisyjnego, prognoz rozwoju miksu 
energetycznego - co najmniej 2 opracowania, 
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b) sektora wydobywczego węgla w Polsce - co najmniej 1 opracowanie, 

c) rozwoju regionalnego lub rynku pracy – co najmniej 1 opracowanie. 

4) Wykonawca dysponuje następującymi ekspertami do realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Ekspert/ka z zakresu ekonomii - co najmniej jedną osobą, która:  

- jest ekspertem w dziedzinie nauk ekonomicznych posiadającym stopień co najmniej 
magistra z zakresu ekonomii, 

- posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 
polegające na wykonaniu co najmniej 1 publikacji, ekspertyzy, opinii lub opracowania 
studialnego w zakresie ekonomii dotyczącego rozwoju regionalnego i/lub rynku pracy, 
których była autorem lub współautorem,  

b) Ekspert/ka z zakresu energetyki - co najmniej jedną osobą, która:  

- jest ekspertem z zakresu energetyki, posiadającym stopień co najmniej magistra 
z dyscypliny naukowej energetyka lub ekonomia lub nauk pokrewnych, 

- posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 
polegające na wykonaniu co najmniej 2 publikacji, ekspertyz, opinii lub opracowań 
studialnych w zakresie transformacji energetycznej, prognoz rozwoju miksu energetycznego, 
kierunków rozwoju sektora energetycznego, roli węgla w energetyce, gospodarki 
niskoemisyjnej, których była autorem lub współautorem; 

c) Ekspert/ka z zakresu nauk społecznych - co najmniej jedną osobą, która:  

- jest ekspertem z zakresu nauk społecznych, posiadającym stopień co najmniej magistra 
z dyscypliny naukowej socjologia, politologia, ekonomia lub nauk pokrewnych, 

- posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 
polegające na wykonaniu co najmniej 1 publikacji, ekspertyzy, opinii lub opracowania 
studialnego w zakresie transformacji sektorów schyłkowych, mających wpływ na lokalną 
społeczność, których była autorem lub współautorem; 

d) Analityk/czka danych - co najmniej 2 osobami, które mają co najmniej 2 lata doświadczenia 
w zbieraniu i analizie danych. 

5) Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia; 

6) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie jest powiązany z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo (wg zał. nr 2 i zał. nr 3). 

7) Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną 
ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. (wg. zał. nr 6). 

 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia” na podstawie Formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego wraz z ofertą (według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2  i nr 3 do niniejszego zapytania). 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji i żądania od 
Wykonawców dowodów w powyższym zakresie na etapie oceny ofert. W przypadku nieprzedłożenia 
takich dowodów lub nie potwierdzenia przez nie warunków oferta takiego Wykonawcy zostanie 
odrzucona z postępowania.    
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnień jeżeli nie naruszy to 
konkurencyjności.  
 
2. Wykonawcy występujący wspólnie. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty 

te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być 
członkiem tylko jednego konsorcjum. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 
mowa w pkt 1 ppkt 6) i 7) powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1) powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w formularzu ofertowym) 
oraz podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, którzy będą brać udział w realizacji 
zamówienia.  

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, 
nieścieralnym atramentem. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wszystkie wymagane 
dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.   

2) Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę.   

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 

6) Oferta wraz z oświadczeniami, musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko, bądź pieczątka 
imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika 
dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa. 

7) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto 
z uwzględnieniem  podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego .  
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8) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków 

a) Formularz ofertowy (Zał. nr 1). 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2). 

c) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3) 

d) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Zał. nr 6) – jeżeli Wykonawca nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej składa oświadczenie wraz z ofertą. W innym przypadku 
oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert.  

 

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy  

1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą do 
wyboru jednej oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści zapytania 
ofertowego.     

2)  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria ceny i doświadczenia 
z uwzględnieniem następujących wag:      

 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena [C] 70% 70 punktów 

Doświadczenie Personelu [D] 30% 30 punktów 

 

3) Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza brutto spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 70 pkt, 
oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 70 punktów x najniższa 
cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty). 

4)  Zasady oceny kryterium "Doświadczenie Personelu” (D). 

W przypadku tego kryterium oceniane będzie doświadczenie następujących osób wskazanych do 
realizacji zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca: 
 

Osoba wskazana do realizacji 
zamówienia (Ekspert) 

Opis podkryterium Punktacja 

Ekspert/ka z zakresu ekonomii Wykonanie w okresie ostatnich 
5 lat publikacji, ekspertyz, opinii 
lub opracowań studialnych 
w zakresie ekonomii,  
dotyczących rozwoju 
regionalnego i/lub rynku pracy, 
których był/a autorem lub 
współautorem 

2 publikacje – 2 pkt 

3 publikacje – 4 pkt 

4 publikacje – 7 pkt 

5 publikacji i więcej – 10 pkt 
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Osoba wskazana do realizacji 
zamówienia (Ekspert) 

Opis podkryterium Punktacja 

Ekspert/ka z zakresu energetyki Wykonanie w okresie ostatnich 
5 lat publikacji, ekspertyz, opinii 
lub opracowań studialnych 
w zakresie transformacji 
energetycznej, prognoz rozwoju 
miksu energetycznego, 
kierunków rozwoju sektora 
energetycznego, roli węgla 
w energetyce, gospodarki 
niskoemisyjnej, których był/a 
autorem lub współautorem 

3 publikacje – 2 pkt 

4 publikacje – 4 pkt 

5 publikacji – 7 pkt 

6 publikacji i więcej – 10 pkt 

Ekspert/ka z zakresu nauk 
społecznych 

Wykonanie w okresie ostatnich 
5 lat publikacji, ekspertyz, opinii 
lub opracowań studialnych w 
zakresie transformacji sektorów 
schyłkowych, mających wpływ 
na lokalną społeczność, których 
był/a autorem lub 
współautorem; 

2 publikacje – 2 pkt 

3 publikacje – 4 pkt 

4 publikacje – 7 pkt 

5 publikacji i więcej – 10 pkt 

 

Wykonawcy podadzą potrzebne informacje w celu oceny tego kryterium w Formularzu Ofertowym.  

W kryterium „Doświadczenie Personelu” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

 

5) Ostateczna ocena punktowa oferty. 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. 

6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wyboru 
najkorzystniejszej oferty dokona komisja. 

7) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli również 
ceny są takie same, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia 
ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą 
od pierwotnej.  
 __________________________________ 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz unieważnienia 
zamówienia bez podania przyczyny. 
 

VIII. Sposób i termin złożenia ofert 

Ofertę (1 oryginał i 1 kopię) należy złożyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście do 
siedziby Zamawiającego na adres: 
 

Fundacja WWF Polska 
ul. M. Gandhiego 3 
02-645 Warszawa 

w terminie do 12 stycznia 2018 r. do godziny 10:00 
na kopercie należy wpisać:  
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„Zapytanie ofertowe nr 01/12/17/APJ na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 
w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” 

 
 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 Tobiasz Adamczewski – email: tadamczewski@wwf.pl tel. 22 849 84 69 wew. 118 

 Joanna Pietruszka – e-mail: jpietruszka@wwf.pl tel. 22 849 84 69 wew. 104 
 

X. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający poinformuje na życzenie Wykonawcy o wynikach postępowania, natomiast 
z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy. 

2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 

XI. Zmiany umowy 

1. Celem zapytania ofertowego nr 01/12/17/APJ jest wyłonienie Wykonawcy, a następnie 
podpisanie z nim Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany umowy mogą nastąpić 
w szczególności w następujących zakresach i sytuacjach (poniższy katalog nie wyczerpuje 
wszystkich możliwości): 

a) w zakresie całej treści umowy – w sytuacji wystąpienia siły wyższej; 

b) w zakresie harmonogramu realizacji działań - w sytuacji, gdy będzie to korzystne dla Projektu 
lub konieczne z powodów niezawinionych przez żadną ze stron;  

c) w sytuacji, gdy w ocenie Zamawiającego Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo ze 
swoich obowiązków; 

d) zmiany Eksperta – przy czym nowy Ekspert ma spełniać warunki i kryteria w stopniu nie 
mniejszym niż dotychczasowy Ekspert; 

e) w zakresie zmian organizacyjnych wykonawcy, zmian nazwy wykonawcy, zmian formy 
rozliczenia podatkowego (z zastrzeżeniem, że kwota brutto wynagrodzenia nie ulegnie 
zmianie). 

3. Zmiany w zakresie punktu 2a) i 2b) będą wprowadzane aneksem do umowy z Wykonawcą po 
przeprowadzeniu stosownych negocjacji.  

4. Zmiany w zakresie punktu 2c) wprowadzane będą na żądanie Zamawiającego. Zamawiający 
będzie uprawniony do żądania zmiany przez Wykonawcę jego oferty w tym zakresie. 
Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić kwestionowany element oferty nową propozycją. Na 
nowe propozycje Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zmiany potwierdzane 
będą aneksem do umowy.  

5. Zmiany w zakresie punktu 2d) i 2e) wprowadzane będą na wniosek Wykonawcy. Na nowe 
propozycje Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zmiany potwierdzane będą 
aneksem do umowy.   
 
 
 

mailto:tadamczewski@wwf.pl
mailto:jpietruszka@wwf.pl
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XII. Załączniki do zapytania ofertowego  

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory: 
 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 Projekt umowy 

Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 1 
Wzór Formularza Oferty 

 

 
FORMULARZ OFERTY  

w postępowaniu na Opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/12/17/APJ 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja WWF Polska  

ul. M. Gandhiego 3 

02-645 Warszawa   

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
      

Nazwa Wykonawcy 
lub  
Wykonawców występujących 
wspólnie 
(oraz Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy / Wykonawców) 

 

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na opracowanie Planu 
Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa 
Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), składam niniejszą ofertę oświadczając 
jednocześnie, że: 
 
1. Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w wysokości brutto 

........................................ PLN* (słownie:................................................*). 

2. Oświadczam, że: 

1) Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym               
oraz oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.   

2) W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości 
określonej przez Zamawiającego. 

3) W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem następujące 
opracowania tj. plany, raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu: 
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a) transformacji sektora energetycznego, rozwoju niskoemisyjnego, prognoz rozwoju miksu 
energetycznego - co najmniej 2 opracowania: 

- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………, 
odbiorca ……………………..; 

- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………, 
odbiorca …………………………; itd. 

b) sektora wydobywczego węgla w Polsce - co najmniej 1 opracowanie: 

- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………, 
odbiorca ………………………..; itd. 

c) rozwoju regionalnego lub rynku pracy – co najmniej 1 opracowanie: 

- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………, 
odbiorca ……………………….;itd. 

4) Do realizacji zamówienia wskazuję następujących Ekspertów: 
a) Ekspert z zakresu ekonomii – Pani / Pan …………………..………, posiada wykształcenie 

………………………….., wykonał/a w okresie ostatnich 5 lat następujące publikacje, ekspertyzy, 
opinie lub opracowania studialne w zakresie ekonomii, dotyczące rozwoju regionalnego 
i/lub rynku pracy, których był/a autorem lub współautorem: 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
Ponadto do oceny w kryterium Doświadczenie personelu wskazuję: 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
 

b) Ekspert z zakresu energetyki – Pani / Pan …………………………., posiada wykształcenie 
……………………, wykonał/a w okresie ostatnich 5 lat następujące publikacje, ekspertyzy, opinie 
lub opracowania studialne w zakresie transformacji energetycznej, prognoz rozwoju miksu 
energetycznego, kierunków rozwoju sektora energetycznego, roli węgla w energetyce, 
gospodarki niskoemisyjnej, których był/a autorem lub współautorem; 

- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
Ponadto do oceny w kryterium Doświadczenie personelu wskazuję: 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
 

c) Ekspert z zakresu nauk społecznych – Pani / Pan ………………………….., posiada wykształcenie 
…………………., wykonał/a w okresie ostatnich 5 lat następujące publikacje, ekspertyzy, opinie 
lub opracowania studialne w zakresie transformacji sektorów schyłkowych, mających wpływ na 
lokalną społeczność, których był/a autorem lub współautorem; 

- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
Ponadto do oceny w kryterium Doświadczenie personelu wskazuję: 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
- tytuł …………………………, zakres (krótki opis) …………………….., data wykonania ………………; 
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d) Analityk danych – Pani / Pan ……………………., posiada ………… lat doświadczenia w zbieraniu 
i analizie danych; 
e) Analityk danych – Pani / Pan ……………………., posiada ………… lat doświadczenia w zbieraniu 
i analizie danych; 

5) Uznajemy znaczenie wolnej, uczciwej i konkurencyjnej konkurencji, która wyklucza nadużycia. 

W związku z tym deklarujemy, że nigdy bezpośrednio ani pośrednio nie proponowaliśmy ani nie 

przekazywaliśmy nieuzasadnionych korzyści urzędnikom publicznym lub innym osobom 

w związku z żadną ofertą, ani nie zaproponujemy takich korzyści w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego lub w przypadku zawarcia aneksu do umowy. Rozumiemy również 

wagę minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących w Polsce i zobowiązujemy się do ich 

przestrzegania przy realizacji usługi. 

6) Zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom1. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.: 

Firma (nazwa) Podwykonawcy Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę 

  

 

7) Ofertę niniejszą składam na .......  kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach. 

8) Integralnymi częściami niniejszej oferty są następujące dokumenty:2 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
c) Życiorysy ekspertów wymienionych w pkt 4 niniejszego formularza 
d) ……… 

9) Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 
   

………............……………….dnia ........................ 
(miejsce)  

............................................................. 
 (podpis Wykonawcy) 

 
 
* CENA OFERTOWA stanowi wynagrodzenie, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

                                                      

1 Zaznaczyć właściwe 

2 Oferent w niniejszym punkcie powinien wymienić dokumenty dołączane do oferty.  
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Załącznik Nr 2 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/12/17/APJ na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji 
dla Śląska w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” 
finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
Ochrony Klimatu (EUKI) 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Ja niżej podpisany(a)  

…………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, że spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu.  
 
 
 
 
…………………………. dnia …………….. 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/12/17/APJ na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji 
dla Śląska w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” 
finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
Ochrony Klimatu (EUKI) 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

Ja niżej podpisany(a)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
oświadczam, że ja-Wykonawca jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
…………………………. dnia …………….. 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR ………… 

zawarta w dniu …………………… 

 
pomiędzy : 
 

Fundacja WWF Polska, ul. ……………….., ……………….. Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000160673, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

  

…………………………… 

a   

 

………………………………,  zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………….. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania 
ofertowego na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w ramach projektu 
„Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa" współfinansowanego ze środków 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). 

 
§ 1 

Definicje  

W niniejszej umowie zastosowanie mają następujące definicje: 
1) cena - jest to podane w niniejszej Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy; 
2) dzień - to dzień kalendarzowy;  
3) Koordynator  Projektu - osoba, która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego 

w kontaktach z Wykonawcą i jest odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego; 

4) protokół odbioru końcowego – dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę bez 
zastrzeżeń Zamawiającego całości przedmiotu umowy; 

5) Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji 
dla Śląska. 

6) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami;  
7) Wykonawca - ……………………… 
8) Zamawiający -  Fundacja WWF Polska; 
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§ 2 
Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 
na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym na opracowanie Planu Sprawiedliwej 
Transformacji dla Śląska oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą Wykonawcy a Zapytaniem ofertowym, 
pierwszeństwo ma Zapytanie ofertowe.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawarty jest w Załączniku nr 3 do Umowy – Opis 
przedmiotu zamówienia.   

 
§ 3 

Miejsce realizacji umowy 
Miejscem realizacji umowy jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.   
 

§ 4 
Termin i warunki realizacji umowy. 

1. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej podpisania do dnia 30.10.2018 r. z podziałem 
na 3 etapy zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 3 do Umowy. 

2.  Zakończenie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy dokumentowane będzie protokołem 
odbioru końcowego. 

3. Protokół odbioru końcowego wykonanych prac podpisywany będzie przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac 
istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac 
wykonanych wadliwie do czasu usunięcia usterek. 

4. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

 
§ 5 

Wartość umowy 
1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto  
………………………… 

2. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków publicznych 
wynagrodzenie to w żadnym przypadku nie może ulec podwyższeniu. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za dokładność dokonanej przez siebie wyceny przedmiotu Umowy. 
W szczególności wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy, udziałem osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia, transportem, noclegami, wyżywieniem, 
wynagrodzeniami, skompletowaniem zespołu do realizacji zamówienia, posiadaniem, zakupu lub 
wynajęcia niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia obciążają wyłącznie Wykonawcę i są 
one wliczone w wynagrodzenie umowne. 

 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Zamawiający przewiduje następujący sposób płatności: 

1) zaliczka w wysokości 30 % wartości umowy brutto – Wykonawca upoważniony jest do 
wystawienia faktury na zaliczkę po podpisaniu umowy,  

2) 70% wartości umowy brutto – po zakończeniu wszystkich etapów prac i podpisaniu przez 
strony protokołu odbioru końcowego.  

2. Płatności następować będą w terminie 21 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury, 
z zastrzeżeniem że płatność zaliczki nastąpi do dnia 28.02.2018 r. 

3. Strony postanawiają, że spełnienie świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego następuje 
w dniu dokonania polecenia przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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§ 7 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy z najwyższą 
starannością, zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, oraz 
urządzeniami, które zapewnią realizację zadań zaplanowanych w ramach niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przez Ekspertów wskazanych do realizacji 
zamówienia w ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany Eksperta nowy wskazany do realizacji 
zamówienia Ekspert musi spełniać warunki postawione w zapytaniu ofertowym w sposób nie 
gorszy niż jego poprzednik oraz musi uzyskać nie mniejszą ilość punktów w kryterium 
Doświadczenie Personelu niż jego poprzednik. Zmiana Eksperta wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego.     

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących konsultacji z Koordynatorem Projektu oraz 
umożliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli przestrzegania przez Wykonawcę 
postanowień  umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w § 8 
ust. 2 niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do informowania o stopniu 
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy oraz przedkładania dokumentów potwierdzających 
powyższe.  

7. W przypadku, gdy działania Wykonawcy nie będą gwarantować zrealizowania przedmiotu 
umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zmiany sposobu 
wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej 
wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących niniejszej umowy oraz 
pozostałej działalności Zamawiającego. 

9. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa.  

10. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych. 
    

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego  

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. Przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 
2. Zgłaszania uwag nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania materiałów zgodnie 

z harmonogramem realizacji zamówienia zawartym w Załączniku nr 3 do umowy oraz 
sporządzenia protokołu odbioru; 

3. Zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Kary umowne i odszkodowania 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy z tych przyczyn Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji zamówienia 
określonych w harmonogramie zawartym w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 
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ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  
3. Za każde inne niż wskazane w ust. 2 powyżej naruszenie zapisów niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia lub za każdy dzień trwania naruszenia.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym.  

5. Kara umowna należna od Wykonawcy może zostać pobrana przez Zamawiającego poprzez 
potrącenie z wystawionej faktury bez konieczności dodatkowych wezwań. 

 
§ 10 

Inne zobowiązania Stron  
1. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony dopuszczają komunikowanie się pisemnie, za 

pomocą faksu oraz pocztą elektroniczną na adresy wskazane poniżej: 
a) Zamawiający: Fundacja WWF Polska, fax: ……………………….., e-mail: ……………………………… 
b) Wykonawca: …………………………………., fax: ……………………….., e-mail: ……………………………… 

2. Zamawiający wskazuje Koordynatora Projektu oraz następujące osoby do bieżących  kontaktów 
przy realizacji umowy: 

a) …………………….- Koordynator Projektu – tel. …………………, fax: …………………., e-mail: 
………………………; 

b) …………………….., tel. ………………….., fax: ………………………., e-mail: ………………………..; 
3. Wykonawca wskazuje następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji umowy: 

a) …………………….. tel. ……………………….., fax:…………………….., e-mail: …………………………;  
4. Koordynator Projektu oraz osoby wymienione w ust. 3 są uprawnione do przekazywania i 

odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego. Dla skuteczności 
przekazania wystarczające jest podpisanie protokołu odbioru (za Wykonawcę) przez jedną 
z upoważnionych osób wskazanych w ust. 3 powyżej.  

 
§ 11 

Rozstrzyganie sporów 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Strony zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji.  
2. W przypadkach niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygane będą przez sądy miejscowo 

właściwe dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy z dwutygodniowym okresem 
wypowiedzenia. W takim wypadku Strony rozliczają się za rzeczywiście wykonane prace. W tym 
celu strony sporządzają inwentaryzację wykonanych prac.   

2. Niezależnie od postanowień kodeksu cywilnego Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej treścią mimo 
wezwania do prawidłowego wykonywania Umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości Umowy lub części dotyczącej niewykonanego 
zakresu umowy, według wyboru Zamawiającego. 

4. W razie wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie 
służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej 
zmianie. W takim wypadku Strony rozliczają się za rzeczywiście wykonane prace 
z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.  

5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie nastąpi w formie pisemnej i w przypadku 
odstąpienia będzie zawierało uzasadnienie.  
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§ 13  
Zmiany umowy  

1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacjach określonych w treści 
niniejszej umowy oraz  w treści załącznika nr 1 do umowy (Zapytania ofertowego). 

2. Zmiany poza sytuacjami określonymi inaczej należy dokonać aneksem po uprzednim 
sporządzeniu protokołu z negocjacji lub po wymianie pisemnych stanowisk. 

 
§ 14 

Prawa autorskie 
1. W ramach wynagrodzenia (§ 5 ust. 1 umowy) Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (opracowań, analiz, 
metodyki, raportów, sprawozdań, wniosków, szablonów i innych opracowań) w rozumieniu 
przepisów dotyczących praw autorskich powstałych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca 
udziela również Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na nieograniczone wykonanie 
zależnego prawa autorskiego do utworów (kontynuacja lub wykorzystanie przedmiotu umowy 
przez innego wykonawcę), korzystania z nich i rozporządzania nimi oraz do dokonywania w nich 
zmian, we wszelkich dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji, a w szczególności 
wymienionych w ust. poniżej. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż autorskie prawa majątkowe do utworów (prac) powstałych w trakcie 
realizacji umowy przysługują Zamawiającemu na wszystkich znanych polach eksploatacji, 
w szczególności w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do 
obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wystawienia, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, 
korzystania, nadania za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, wielokrotnej 
realizacji według dzieła, zmiany dzieła.  

 
§ 15 

Inne postanowienia 
1. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy. 
2. Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
3. Umowa jest współfinansowana przez ……………………. ze środków ……………………………………………….. 

 
§ 16 

Zapobieganie nadużyciom i korupcji 
1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią 

dokumentu „Polityka WWF International dotycząca zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz 
prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia i korupcję” w wersji z czerwca 2013 (zwana 
dalej Polityką), która znajduje się:  
w języku polskim:  
http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/polityka_fraud_and_corruption_pl_1.pdf 
oraz, że zrozumiał jego treść i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca zobowiązuje 
się przestrzegać postanowień przedmiotowej Polityki oraz wszelkich zasad etyki i współżycia 
społecznego oraz zobowiązuje się w każdym czasie działać w sposób zgodny z obowiązującym 
porządkiem prawnym i nie angażować się w jakiekolwiek działania nieuczciwe lub mogące 
spowodować szkodę po stronie Zamawiającego, w szczególności zobowiązuje się nie 
podejmować jakichkolwiek działań, które wypełniać mogą znamiona jakichkolwiek przestępstw, 
w tym oszustwa i korupcji. Ponadto Wykonawca oświadcza, że zobowiązanie określone w zdaniu 
poprzednim obejmuje również wszystkich jego pracowników mających jakiekolwiek zadania 
związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy. Za wszelkie działania bądź zaniechania 
pozostające w sprzeczności z wyżej przyjętymi na siebie zobowiązaniami Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wyrządzonych w ten sposób 
szkód. 

2. Załącznik nr 4 do niniejszej umowy „Zobowiązanie do przestrzegania Polityki WWF International 
dotyczącej zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach 
o nadużycia i korupcję jest integralną częścią niniejszej Umowy. 
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§ 17 

Załączniki 
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi ich integralną całość są: 

1. Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe; 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia i harmonogram realizacji prac 

4. Załącznik nr 4 - Zobowiązania do przestrzegania  Polityki WWF International dotyczącej 
zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia 
i korupcję. 

 
Zamawiający:        Wykonawca:   
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Załącznik nr 4 do Umowy.  
 
Instrukcja dla Wykonawców:  
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu poniżej i jego podpisanie we wskazanym miejscu. 
Oryginał dokumentu podpisany przez Pracowników należy przekazać do konsultanta HR. Oryginał 
niniejszego dokumentu podpisany przez Wykonawcę stanowi integralną część umowy 
z Wykonawcą i powinien, zgodnie z obiegiem dokumentów w WWF Polska być zdeponowany 
w miejscu, gdzie przechowywane są umowy z Podwykonawcami. 
 

Zobowiązanie do przestrzegania 

Polityki WWF International dotyczącej zapobiegania nadużyciom i korupcji 

oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia i korupcję 

 
Każdy Pracownik WWF ma obowiązek zapoznania się z treścią Polityki dotyczącej nadużyć i korupcji 
w odstępach rocznych, oraz potwierdzenia na piśmie, że przeczytał i zrozumiał jej treść oraz 
zobowiązuje się do jej przestrzegania. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do corocznego 
wypełnienia formularza Ujawnienia informacji na temat konfliktu interesów. 
 
Każdy Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek – będący jednocześnie warunkiem zawarcia 
każdego kontraktu z WWF – zapoznać się z treścią Polityki WWF dotyczącej nadużyć i korupcji oraz 
potwierdzić na piśmie, że przeczytał i zrozumiał jej treść oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. 
 
Każdy Pracownik WWF oraz Wykonawcy/Podwykonawcy (osoba fizyczna lub organizacja) ma 
obowiązek przestrzegania w każdej sytuacji postanowień Kodeksu Etycznego WWF International oraz 
powstrzymania się od działań noszących znamiona nadużycia oraz praktyk korupcyjnych. 
 
Potwierdzenie: 
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się w całości z treścią Polityki WWF International dotyczącej 
zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach o nadużycia 
i korupcję w wersji z czerwca 2013;  potwierdzam również, że rozumiem swoje obowiązki związane 
z przestrzeganiem Polityki oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania w całości. 
 
 
Podpis: 
 
____________________ ___________________ ____________  ________ 
 
Imię i nazwisko                               Stanowisko / Dział                         Biuro Programowe (PO)            
Data 
drukowanymi literami                        Imię i nazwisko Wykonawcy                        Nazwa firmy 
 (jeśli dotyczy) 
 
-----------------------------------------------------------   
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia na Opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji (PST) dla Śląska 
w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” 
finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
Ochrony Klimatu (EUKI) 

 
I. Zakres prac 

 

Etap 1 - Opracowanie koncepcji Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska (tytuł roboczy) 

1. Koncepcja opracowania Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska, w tym zarys trzech 

scenariuszy wraz z metodyką oceny ich wpływu na sytuację w regionie oraz  identyfikacja 

interesariuszy wraz z podejściem do wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia. 

 

Etap 2 - Analizy na potrzeby opracowania Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska  

2. Wywiady (6-8) z interesariuszami dotyczące obecnej sytuacji oraz przyszłości i kierunków 

rozwoju woj. Śląskiego. Wśród interesariuszy powinni znaleźć się m.in. przedstawiciele 

samorządów, związków zawodowych okołogórniczych, lokalnych przedsiębiorców 

powiązanych z sektorem energetycznym i wydobywczym, itp. 

3. Rola i perspektywy na przyszłość dla energetyki węglowej w Polsce (wydobycie, wytwarzanie) 

na podstawie światowych i europejskich trendów oraz zasobów węgla kamiennego w Polsce. 

4. Analiza obecnej sytuacji i perspektyw dla województwa Śląskiego w zakresie, m.in.: 

 Uwarunkowania geograficzne  

 Stan środowiska naturalnego w kontekście działalności gospodarczej (w tym obecne 

i przyszłe szkody górnicze) 

 Ludność 

 Struktura zatrudnienia i bezrobocia 

 Aktywności gospodarcze / gałęzie przemysłu 

 Źródła zatrudnienia,  w tym szczegółowo zatrudnienia w sektorze wydobycia węgla 

kamiennego i sektorach powiązanych 

 Problemy społeczno-gospodarcze 

 Itp. 

5. Analiza dostępnych dokumentów planistyczno-strategicznych dotyczący rozwoju 

województwa Śląskiego, sektora węgla kamiennego i sektora energetycznego do 2030 i 2050,  

w tym co najmniej: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

 Program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce (projekty, obecny i kluczowe 

poprzednie) 

 Rządowy Program dla Śląska opracowywany w ramach SOR  

 Dokumenty dotyczące rozwoju województwa Śląskiego jak np. Śląsk 3.0, Strategia 

Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, itp. 

 Plany zamykania kopalń położonych na terenie woj. Śląskiego 

 Plany wyłączania bloków energetycznych w elektrowniach / całych elektrowni 

położonych na terenie woj. Śląskiego 

6. Analiza najlepszych praktyk w kwestii sprawiedliwej transformacji 

 Zasady wygaszania kopalni węglowych 

 Przykłady najlepszych praktyk z innych krajów, dotyczące sektora energetyczno-

wydobywczego (3-5) 
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 Przykłady najlepszych praktyk  z innych krajów, dotyczące innych sektorów gospodarki 

(3-5) 

 Przykłady najlepszych praktyk z Polski (2-3) 

 

Etap 3 - Finalny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 

7. Określenie scenariusza bazowego (PKB, bezrobocie, aktywności gospodarcze, itp.)  tj. sytuacji 

na Śląsku w 2030 i 2050 roku wynikającej z postępujących trendów schyłkowych sektora 

wydobywczego i konwencjonalnego energetycznego (zamknięte kopalnie, zamknięte 

elektrownie, itp.), biorąc również pod uwagę realność i zasadność ekonomiczno-społeczno-

środowiskową z etapu 2 pkt. 5.  

8. Identyfikacja alternatywnych działalności gospodarczych mogących wykreować nowe miejsca 

pracy, w tym „zielone” w regionie oraz określenie obszarów koniecznego wsparcia 

społeczeństwa w procesie transformacji (podnoszenie/zmiana kwalifikacji zawodowych, itp.). 

9. Opracowanie 3 scenariuszy sprawiedliwej transformacji tj. potencjalnych zmian 

uwarunkowanych stopniem eliminacji wydobywania węgla i produkcji energii elektrycznej 

z węgla kamiennego w regionie oraz rodzajem i zakresem podejmowanych alternatywnych 

aktywności gospodarczych, bądź interwencji ze strony instytucji publicznych. 

10. Określenie skutków realizacji ww. scenariuszy dla regionu w perspektywie roku 2030 i 2050 

(PKB, miejsca pracy, inwestycje, lokalna wartość dodana, itp.) względem scenariusza 

bazowego. 

11. Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania procesu sprawiedliwej transformacji. 

12. Wnioski i rekomendacje. 

 

Ponadto Wykonawca będzie: 

 Brał udział w spotkaniach z Zamawiającym (4 spotkania w siedzibie WWF w Warszawie). 

 Brał udział w konferencjach / warsztatach na prośbę Zamawiającego (maksymalnie 5 spotkań 

w ciągu realizacji projektu w Warszawie lub na Śląsku), w tym 1 spotkanie podczas konferencji 

klimatycznej COP24 w Katowicach. 

 Pokrywał koszty logistyczne związane z uczestnictwem w ww. wydarzeniach. 

 

II. Produkty prac 

Etap 1 
1. Produkt 1 – Koncepcja opracowania Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w formie 

prezentacji PowerPoint – wersja wstępna 
a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 
 

2. Produkt 2 – Koncepcja opracowania Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w formie 
prezentacji PowerPoint – wersja uwzględniająca uwagi Zamawiającego 
a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

Etap 2 

3. Produkt 3 - Raport z wywiadów z interesariuszami 

4. Produkt 4 - Raport z analiz wskazanych w pkt 3-6 zakresu prac 

5. Produkt 5 - Prezentacja PowerPoint na podstawie Produktu 3, zawierająca kluczowe 

informacje dla każdego z zagadnień wskazanych w pkt 3-6 zakresu prac 

a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 
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Etap 3 

6. Produkt 6 - Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska (obejmujący zakres wskazany w pkt 

3-12 zakresu prac) wersja robocza (jęz. polski) 

7. Produkt 7 - Prezentacja PowerPoint na podstawie Produktu 5, zawierająca kluczowe 

informacje dla każdego z zagadnień wskazanych w pkt 7-11 zakresu prac  

a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

8. Produkt 8 - Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska (obejmujący zakres wskazany w pkt 

3-12 zakresu prac) wersja finalna (jęz. polski) 

9. Produkt 9 - Prezentacja PowerPoint– Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 

a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

10. Produkt 10 – Streszczenie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska  

c) w jęz. polskim 
d) w jęz. angielskim 
 

III. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

 Produkt Termin 

 Etap 1  

1 Koncepcja Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w formie 
prezentacji PowerPoint– wersja wstępna 

a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

12.02.2018 

2 Koncepcja Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w formie 
prezentacji PowerPoint– wersja uwzględniająca uwagi Zamawiającego  

a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

19.02.2018 

 Etap 2  

3 Raport z wywiadów  30.05.2018 

4 Raport z analiz  30.05.2018 

5 Prezentacja PowerPoint (pkt 3-6 zakresu prac ) 
a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

30.05.2018 

 Etap 3  

6 Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska – wersja robocza 30.09.2018 

7 Prezentacja PowerPoint (pkt 7-12 zakresu prac)  
a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

30.09.2018 

8 Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska – wersja finalna 30.10.2018 

9 Prezentacja PowerPoint dla Planu Sprawiedliwej Transformacji dla 
Śląska 

a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

30.10.2018 

10 Streszczenie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska 
a) w jęz. polskim 
b) w jęz. angielskim 

30.10.2018 
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Załącznik Nr 6 
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  

 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/12/17/APJ na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji 
dla Śląska w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” 
finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
Ochrony Klimatu (EUKI) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) 

 

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej 
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 

L.p. Wskazanie Wykonawcy 

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

 
…………………………. dnia …………….. 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 

 

 

 


