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ZAPYTANIE OFERTOWE: 

Na opracowanie Analizy/Suplementu pod roboczym tytułem “Jak zmiany/trendy ukazane 

w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” 

 

I. Zamawiający 

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

  

Tel.: +48 22 849 84 69, fax: +48 22 646 36 72 

www.wwf.pl 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego 

jest Julia Koczorowska, tel. +48 609 507 482, email: jkoczorowska@wwf.pl. 

  

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy dedykowanej sektorowi prywatnemu w 

Polsce, która na podstawie załączonego Raportu 2050 Polska dla pokoleń pozwoli zobrazować 

wizję przyszłości firm działających na terenie kraju, odpowiadając na następujące pytania 

badawcze:  

1. Jakie grupy interesariuszy w świecie biznesu można zmapować na podstawie Raportu 

“2050 Polska dla pokoleń”?  

2. W jaki sposób trendy ukazane w Raporcie wpłyną na te grupy interesariuszy? 

3. Raport opisuje dwa scenariusze dla Polski w roku 2050. Jakie ryzyka biznesowe mogą 

być konsekwencjami zjawisk, zdarzeń i zmian opisanych w Raporcie w przypadku 

scenariusza “Bazowego” oraz scenariusza “Dla pokoleń”? 

4. Które sektory gospodarki, w jaki sposób i na jaką skalę będą ponosiły straty w obu 

scenariuszach? 

5. Które sektory gospodarki mają największe szanse na rozwój w obu scenariuszach? 

6. W perspektywie długofalowej, bazującej na scenariuszu “Dla pokoleń”, które trendy 

gospodarcze zapewnią trwały i zrównoważony wzrost ekonomiczny w sektorze 

prywatnym?   

7. W jaki sposób i które dzisiejsze trendy inwestycyjne mogą wesprzeć powodzenie 

scenariusza “Dla pokoleń”? Które trendy inwestycyjne wspierają projekcje dla 

scenariusza “Bazowego”? 

8. Jakie zmiany powinien podjąć sektor prywatny w celu realizacji scenariusza “Dla 

pokoleń”? 
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III. Tło 

The Boston Consulting Group (BCG) Sp. z o.o. przygotowało we współpracy z WWF Polska 

raport “2050 Polska dla pokoleń”, którego treść koncentruje się na wybranych tematach z 

dziedziny ochrony środowiska – przedstawionych przez zespół WWF, wspierany przez 

zewnętrznych ekspertów, uzupełnionych przez BCG modelowaniem ekonomicznym. Celem 

raportu jest przedstawienie, jakie korzyści odniesie nasze społeczeństwo i jego kolejne pokolenia, 

jeżeli działalność ekonomiczna człowieka będzie prowadzona w sposób bardziej zrównoważony, 

bliższy potrzebom ochrony środowiska naturalnego. 

 

“Znajdujemy się w epoce antropocenu – czasie, w którym działalność człowieka zmienia sposób 

funkcjonowania globalnych procesów przyrodniczych. Ma wpływ na klimat, ekosystemy morskie 

i lądowe, jakość powietrza, wody. Ludzkość konsumuje coraz więcej i zostawia po sobie rosnący 

dług ekologiczny wobec przyszłych pokoleń. My, Polacy, również mamy wpływ na to, jak będzie 

wyglądała bliższa i bardziej odległa przyszłość. Czy będziemy się dalej przyczyniać do degradacji 

środowiska, czy może jednak postawimy na rozwój zrównoważony? Świat nauki bije na alarm, 

pokazuje trendy i skalę potrzeb.” (źródło: Raport BCG i WWF, “2050 Polska dla pokoleń”, s. 6) 

 

Dedykowany sektorowi prywatnemu w Polsce suplement do raportu “2050 Polska dla pokoleń” 

ma oddać wizję polskiego biznesu według trendów wskazanych w Raporcie. 

  

IV.  Zakres i realizacja zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest suplement do raportu “2050 Polska dla pokoleń”, który ma 

oddać wizję polskiego biznesu i firm działających na terenie kraju według trendów 

wskazanych w Raporcie. 

2. Raport powinien mieć charakter popularno-naukowy, z wykazaniem źródeł i metodyki 

obliczeń. Szczegółowe informacje na temat zakresu badania i harmonogramu prac 

zawarto w załączniku 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Raport powinien odpowiedzieć na pytania badawcze przygotowane przez Zleceniodawcę.  

4. Zamawiający przewiduje zorganizowanie jednego spotkania członków zespołu 

przygotowującego raport lub autorów raportu ze Zleceniodawcą w siedzibie 

Zleceniodawcy, Fundacji WWF Polska przy ul. Gandhiego 3 w Warszawie: spotkanie 

odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Przedmiotem spotkania będzie omówienie metodyki 

zaproponowanej przez Wykonawcę oraz zapoznanie się z zespołem wykonawcy i 

ustalenie sposobu dalszej komunikacji w trakcie projektu oraz harmonogramu prac.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia w edytowalnej formie 

elektronicznej w formacie MS Word, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na 

elektronicznym nośniku danych. 

6. Suplement będzie tłumaczony na język angielski przez osobę wyznaczoną przez 

Zleceniodawcę i przekazany Wykonawcy do akceptacji przed ostatecznym odbiorem 

produktu. 

  

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.06.2019 roku. 



  

VI.  Warunki udziału w postępowaniu 

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki 

opisane poniżej:  

a) dysponują specjalistyczną wiedzą i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert wykonali co najmniej 1 opracowanie z zakresu biznesu, ochrony 

środowiska i/lub ekonomii środowiskowej, tj. artykuł, raport, opinia 

b) składając ofertę akceptują treść zamówienia bez zastrzeżeń 

c) 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. 

  

VII. Opis przygotowania oferty 

  

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, 

komputerowym etc.). 

2) Oferta musi odpowiadać na treści  niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Wykonawca musi przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w 

zapytaniu ofertowym. 

4) Oferta wraz z oświadczeniami wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy powinny 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. 

5) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w PLN brutto. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego. 

6) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. 

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

  

VIII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

  

1) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2) 

2) Formularz ofertowy (zał. nr 3) 

3) Wykaz wykonanych opracowań na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania 

specjalistyczną wiedzą zgodnie z pkt. VI.a) 

4) Wykaz doświadczenia wykonawcy lub zespołu wykonawcy na potrzeby oceny w kryterium 

“Ocena merytoryczna” - w formie opisowej: doświadczenie zawodowe (opis stanowisk, 

firm) oraz publikacje do wglądu (opracowanie z zakresu biznesu, ochrony środowiska i/lub 

ekonomii środowiskowej -  np. artykuł/raport/opinia) 

5) Proponowana forma i metodyka opracowania analizy wraz z wyszczególnieniem źródeł 

na potrzeby oceny w kryterium “Ocena merytoryczna” - w formie opisowej.  

 



 

IX. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz 

sposób przyznawania punktacji 

  

L

p

. 

Nazwa kryterium Waga 

1 Cena brutto 40% 

2 Ocena merytoryczna (doświadczenie, 

proponowana forma i metodyka) 

60% 

  

  

  

Sposób dokonywania oceny kryteriów: 

  

1. Kryterium - cena brutto: 

X = Cmin * 40 pkt. 

 

Co 

  

gdzie: 

X      –   wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin  –   najniższa cena ze złożonych ofert 

Co    –   cena ocenianej oferty 

   

2. Kryterium – ocena merytoryczna 

Na ocenę merytoryczną składają się następujące kryteria cząstkowe: 

a) Doświadczenie (D). Skład osobowy Wykonawcy będzie oceniany biorąc pod uwagę 

doświadczenie wykonawcy dotyczące zakresu badania, tj. doświadczenie zawodowe 

wykonawcy bądź jego zespołu oraz wcześniejsze publikacje (artykuł, raport, opinia) w 

powiązanych obszarach tematycznych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w 

ramach tego kryterium to 30. 

b) Proponowana przez Wykonawcę forma i metodyka wykonania opracowania/analizy wraz z 

wyszczególnieniem źródeł (M), tj. wykorzystania Raportu “2050 Polska dla pokoleń”, 

niezależnych ekspertyz, źródeł, wykonania ewentualnego dodatkowego modelowania. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach tego kryterium to 30.  

  



Ostateczna liczba punktów (PO) będzie liczona według: PO = X+D+M 

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą.  

  

X.  Sposób i termin składania ofert 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście 

do siedziby Zamawiającego na adres: 

  

Fundacja WWF Polska 

ul. M. Gandhiego 3 

02-645 Warszawa 

  

Adres e-mail: jkoczorowska@wwf.pl  

  

W terminie do 2 maja 2019. 

 

W temacie wiadomości bądź na kopercie należy wpisać numer referencyjny nadany 

sprawie przez Zamawiającego: 01/04/19/BD. 

  

XI.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Julia Koczorowska 

Adres email: jkoczorowska@wwf.pl 

Nr telefonu: +48 609 507 482  

 

XII.  Uwagi końcowe 

1) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania. 

  

  

XIII.         Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  nie mogą być podmiotami powiązanymi z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 

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

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub 

kapitałowo powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

  

XIV.          Tryb udzielania wyjaśnień 

1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail: 

jkoczorowska@wwf.pl. 

2) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres 

e-mail wskazany w zapytaniu. 

 

XV.            Tryb  ogłoszenia wyników postępowania 

Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a 

wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji formy i metodyki opracowania z wybranymi 

oferentami. 

 

XVI.       Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory: 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 Formularz oferty 

Załącznik nr 4 Raport “2050 Polska dla pokoleń” 

Załącznik nr 5 Wzór umowy do wglądu  
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