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Fundacja WWF Polska  

ul. Usypiskowa 11         Tel.: +48 22 660 44 33   

02‐386 Warszawa                 Fax: +48 22 660 44 32     

          www.wwf.pl  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

na opracowanie dwóch oddzielnych 

 TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU  

dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla 
(województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r. 

finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy 
na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia  
 

Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem postępowania ofertowego jest opracowanie dwóch oddzielnych TERYTORIALNYCH 
PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU dla dwóch regionów węglowych 
podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region koniński w 
Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021‐2031 r. Plany powinny zawierać określenie kroków 
koniecznych do zapewnienia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także 
uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy w procesie transformacji (sprawiedliwa 
transformacja).  Każda analiza powinna ocenić sytuację zastaną (czyli diagnozę i analizę SWOT 
uwzględniające wykaz przedsiębiorstw z  branży górniczej, a także związanych z górnictwem, 
energetyką i  hutnictwem, przewagi konkurencyjne, zatrudnienie w poszczególnych sektorach), 
proponowane kierunki rozwoju oraz potencjał tworzenia nowych miejsc pracy m.in w niskoemisyjnych 
sektorach gospodarki w latach 2021‐2031. 

Szczególny nacisk powinien być położony na oszacowaniu potencjału rozwoju, uwzględniający 
specyfikę regionu, w obszarach związanych z : 

• wytwarzaniem i magazynowaniem energii odnawialnej  
• poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją 
•  ukierunkowaniem istniejących aktywności przemysłowych w regionach (transport, 

motoryzacja, budownictwo, przemysł maszynowy, chemiczny, produkcja i wytwarzanie 
materiałów itp.) na zeroemisyjne 

• rozbudową niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
• gospodarką obiegu zamkniętego 
• sektorem usług nowoczesnych oraz sektorem turystycznym 
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• przemysłem 4.0 
• rekultywacją i renaturyzacją terenów pogórniczych i  poprzemysłowych 
• wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i pogórniczych w inny sposób oraz wszelkich 

innych, które generują stabilne i dobrze płatne miejsca pracy oraz są neutralne dla klimatu. 

 

Elementem analizy powinno być wskazanie warunków brzegowych umożliwiających znalezienie 
zatrudnienia w tych sektorach przez osoby tracące zatrudnienie lub odchodzące z branży wydobywczej 
i okołogórniczej (zarówno kadra techniczna jak i administracyjna), występowanie tzw. „luki” 
kompetencyjnej oraz działań jakie muszą podjąć odpowiednie instytucje administracji publicznej 
szczebla samorządowego aby to zaadresować. Analiza powinna też zawierać szacunkowe koszty tych 
działań oraz potencjalne źródła finansowania, zarówno dla władz regionów, jak i miast górniczych.  

Analiza jest elementem projektu pt. „Regiony i gminy na rzecz sprawiedliwej transformacji” 
finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz 
Ochrony Klimatu (EUKI). 

Możliwe jest przygotowanie propozycji odpowiadającej na pełen zakres (obydwa regiony) lub jego 
część (jeden region). W przypadku składania oferty na opracowanie pełnego zakresu zapytania, 
oczekujemy dwóch oddzielnych analiz, przygotowanych zgodnie z tą samą lub zbliżoną metodologią. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego Zapytania.  

II. Dopuszczalność części zamówienia 

Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres (obydwa regiony) lub jego część (jeden region).  
W przypadku składania oferty na opracowanie pełnego zakresu zapytania, Zamawiający oczekuje 
sporządzenia dwóch oddzielnych analiz, przygotowanych zgodnie z podobną metodologią. 

Wykonawca składając ofertę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dla każdej części odrębnie 
– dotyczy to zarówno wykazanego doświadczenia jak i osób dedykowanych dla realizacji zamówienia.  
Doświadczenie i osoby dedykowane  mogą się powtarzać. 
 
II. Termin wykonania zamówienia.  
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 25.01.2021r. w trzech 
następujących etapach:  
‐ Etap 1 – do dnia 14.07.2020.  
‐ Etap 2 – do dnia 28.09.2020r.  
‐ Etap 3 – do dnia 25.01.2021r. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawarty 
jest w Załączniku 6 do Zapytania ofertowego 

III. Warunki udziału w postępowaniu  

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

1) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał  
opracowania tj. plany, raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu:  
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a) transformacji sektora energetycznego, rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, prognoz rozwoju 

miksu energetycznego ‐ co najmniej 1 opracowanie,  

b) sektora wydobywczego węgla w Polsce ‐ co najmniej 1 opracowanie,  

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

2) 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 2 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 
1 publikacja, 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.  

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

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

5)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 7) 
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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.  

3. 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 pkt 4  i 5) 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.  

IV. 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.  
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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 .  

8) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

V. 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 7) – 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.  

VI. 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 
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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  
 

 

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 

2 publikacje – 2 pkt 
3 publikacje – 4 pkt  
4 publikacje – 7 pkt  
5 publikacji i więcej – 10 pkt  
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był/a autorem lub 
współautorem;  

 

Wykonawcy podadzą ww.. 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) Zamawiający na podstawie wskazanych wyżej kryteriów opracuje listę rankingową wykonawców, 
maksimum 3, których zaprosi do negocjacji.  

Przedmiotem negocjacji będą: 

• proponowany zakres zamówienia 
• metodologia realizacji zamówienia  
• cena 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje 
najkorzystniejszy bilans ceny i kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia to jest przedstawi 
najkorzystniejszy, najszerszy zakres zamówienia oraz zaproponuje najciekawszą metodologię realizacji 
zamówienia w stosunku do zaproponowanej ceny.   

VII. Sposób i termin złożenia ofert  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e ‐mail: office@dabska.legal w terminie do dnia 
16  czerwca 2020 r. do godziny 10:00.  

Wiadomość wraz z ofertą musi zawierać oznaczenie: „OFERTA – ANALIZA REGIONÓW WĘGLOWYCH” 

 Oferta musi być sporządzona w języki polskim i musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy.  

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Marta Anczewska 
Koordynatorka projektu Regions and Municipalities beyond Coal w Polsce 
mob: +48 605 058 293 | manczewska@wwf.pl 
IX. 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.  

X. Zmiany umowy  

mailto:office@dabska.legal
mailto:manczewska@wwf.pl
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Zamawiający zawsze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w załączniku nr 5 – Istotne 
postanowienia umowy.  

 

 

 

 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego 
 
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:  
  
Oznaczenie załącznika  Nazwa Załącznika  
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO 
Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

9 

 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
Wzór Formularza Oferty 

 
FORMULARZ OFERTY 

na opracowanie jednej/dwóch oddzielnych 

 TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU  

dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla 
(województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r. 

finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy 
na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). 

 
cz. 1 Zamówienia – województwo śląskie 
cz. 2 – region koniński w Wielkopolsce 
Uwaga: w razie składania oferty na obie części – Wykonawca składa formularz ofertowy odrębnie dla 
każdej części zamówienia.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Fundacja WWF Polska  
ul. Usypiskowa 11           
02‐386 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 analiz 
dotyczących rozwoju gospodarczego i rynku pracy dwóch regionów węglowych finansowanych przez 
niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu 
(EUKI), składam niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że: 
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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: 
 
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 ………………; 
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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 ………………; 
 
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 dokument2: 
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 ........................                                                   
............................................................. 

 
1 Zaznaczyć właściwe. 
2 Oferent w niniejszym punkcie powinien wymienić dokumenty dołączone do ofert. 
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   (miejsce)                                                                                                                         (podpis Wykonawcy) 
* CENA OFERTOWA stanowi wynagrodzenie, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
 

 
Załącznik Nr 2  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu  

...................., dnia ............... 
 
 
.......................................  
Dane teleadresowe Wykonawcy  
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020 na opracowanie dwóch oddzielnych 

 TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU  

dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla 
(województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021‐2031 r. 
finansowanych 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 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020 na opracowanie dwóch oddzielnych 
TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU dla dwóch regionów 
węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region 
koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021‐2031 r. finansowanych 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 Radzie i Zarządzie Fundacji; 
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  
e) 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 …… 
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......................................................  

Podpis Wykonawcy 
                                                                                                           

Załącznik Nr 4 
Klauzula informacyjna RODO 

 
 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od 
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02‐
386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33;  faks (22) 660 44 32. 
2. Fundacja WWF Polska ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Jeśli masz pytania 
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres 
email: daneosobowe@wwf.pl 
3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
czyli RODO przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych: 

• w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, przetargów, ustanowienia lub realizacji umowy lub 
innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

• w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych WWF(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
• w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów WWF, chyba że przeważają Państwa interesy 

lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom prawnym, 
w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, kancelariom 
prawnym, firmom kurierskim, etc.) i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku  z informacjami 
podatkowymi). 
5. Retencja danych 
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne w celu, dla których są gromadzone ‐ 
rozstrzygnięcia konkursu ofert lub przetargu, zawarcia umowy i jej realizacji oraz spełnienia wszelkich wymogów 
prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.  
W celu ustalenia, jak długo przechowujemy dane, patrzymy na kategorię danych i cel, dla którego je 
zebraliśmy.  Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, 
charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele, 
dla których przetwarzamy dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków lub 
rozwiązań prawnych. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację WWF Polska, przysługują Ci następujące 
prawa: 

1. dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu; 

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

   

mailto:daneosobowe@wwf.pl
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Ja niżej podpisany(a) 
  
……………………………………………………………………………………………………………………oświadczam,  
że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.  
 
 
 

Załącznik Nr 5 
Istotne postanowienia umowy 

 
UMOWA O DZIEŁO nr […] 

 
zawarta […] 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

 
Fundacją WWF Polska, z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02‐386 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000160673, posiadającą NIP: 5213241055 oraz 
REGON: 015481019, reprezentowaną przez Mirosława Proppé, Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „WWF” lub „Zamawiającym”; 
 
a 
 
imię i nazwisko, adres, PESEL (osoba fizyczna) / imię nazwisko prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą […] imię nazwisko z siedzibą w […], adres, NIP […], REGON […] / w przypadku spółek prawa handlowego 
zawsze proszę o podawanie mi nr KRS, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
WWF i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” 
 

§ 1 Przedmiot Umowy. 
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest wykonanie przez Wykonawcę następującego 
dzieła: analizy dotyczącej rozwoju gospodarczego i rynku pracy dwóch regionów węglowych podlegających 
dekarbonizacji (województwo śląskie/region koniński w Wielkopolsce) (zwanego dalej: „Dziełem”), którego 
dokładany opis (specyfikacja) został wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy. 
 

§ 2 Sposób wykonania i odebrania Dzieła. Zobowiązania Wykonawcy. Gwarancja. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w sposób określony przez WWF, zgodnie z ofertą i 

specyfikacją, które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy oraz przekazać WWF kompletne Dzieło w 
ustalonym przez Strony terminie.  

2. Do odbioru Dzieła w imieniu WWF uprawniony jest […] 
3. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo‐odbiorczego, w którym WWF wskaże czy 

odbierze Dzieło bez zastrzeżeń, czy zażąda dokonania określonych poprawek. Wzór protokołu 
zdawczo‐odbiorczego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół zdawczo‐odbiorczy zostanie zawarty 
w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, skanu lub platformy służącej 
podpisywaniu umów). 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez WWF, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania poprawek 
i przekazania Dzieła do ponownego odbioru w ciągu maksymalnie 7 dni od uzyskania informacji.  
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5. Za dzień końcowego przekazania Dzieła Strony uważają dzień odbioru Dzieła przez WWF bez 
zastrzeżeń. 

6. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez 
wcześniejszej zgody WWF wyrażonej w formie dokumentowej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła samodzielnie, w sposób profesjonalny i zgodnie z 
zawodowym charakterem prowadzonej działalności. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania 
Dzieła lub jego części innym osobom bez wcześniejszej zgody WWF w formie dokumentowej. 

8. Wykonawca gwarantuje, że Dzieło będzie wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wykonawca udziela 
WWF gwarancji jakościowych i ilościowych na Dzieło. W przypadku stwierdzenia przez WWF wad w 
dostarczonym Dziele (w całości lub w części), Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do 
wymiany Dzieła (w całości lub w części) na wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
zawiadomienia w formie dokumentowej.  

9. Wykonawca przekaże na rzecz WWF wszystkie dokumenty lub inne nośniki danych, które związane są 
z realizacją Umowy oraz na mocy Umowy przenosi własność tych dokumentów lub nośników na rzecz 
WWF.  

 
§ 3 Termin realizacji Umowy/Dzieła 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa / Dzieło zostanie wykonana do dnia 25 stycznia 2021 zgodnie 
z załączonym harmonogramem. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy / Dzieła Wykonawca poinformuje WWF bezzwłocznie 
w formie dokumentowej o fakcie opóźnienia i jego przyczynach.  

3. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn wskazanych w ust. 2 termin wykonania Umowy / 
Dzieła zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia. 

 
 

§ 4 KLAUZULA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 
 
1. Z chwilą ustalenia Dzieła, choćby było nieukończone, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

Umowy, Wykonawca przenosi na WWF w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Dziełem, w całości lub w części, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji, w tym w celu wykorzystywania Dzieła 
w działaniach reklamowych lub promocyjnych dotyczących WWF: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła ‐ wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Dzieła, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono ‐ wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 ‐ publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca przenosi na WWF prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do Dzieła.   

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Dzieło jest wolne od wad prawnych lub wad fizycznych, nie 
narusza żadnych dóbr osobistych, nie zawiera zapożyczeń, ani elementów innych utworów 
chronionych prawem autorskim. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez jakąkolwiek osobę 
trzecią w związku z eksploatacją Dzieła przez WWF, Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wszelkich 
wyjaśnień, przystąpienia do ewentualnego sporu sądowego oraz pokrycia wszelkich kosztów lub strat 
po stronie WWF związanych z tym roszczeniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo do niewykonywania autorskich praw osobistych i 
niniejszym upoważnia WWF do wykonywania tych praw przez WWF.  
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§ 5 Wynagrodzenie (osoba fizyczna) 

1. Z tytułu wykonania Dzieła i przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 4 Umowy, 
WWF zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] zł (słownie: […] zł). 
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz Wykonawcy wynikające z wykonania 
niniejszej Umowy, w tym udzielenie licencji / przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

2. Wskazana powyżej kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto: wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

3. Rachunek powinien być wystawiony przez Wykonawcę i dostarczony WWF za pośrednictwem poczty 
e‐mail na adres: […] po wykonaniu Umowy, tj. po zawarciu w formie dokumentowej protokołu zdawczo‐
odbiorczego Dzieła bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 
14 dni od otrzymania od Wykonawcy rachunku.  

 
lub 
 

§ 5 Wynagrodzenie (osoba prawna) 
1. Z tytułu wykonania Dzieła i przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § […] 

Umowy, WWF zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] zł (słownie: […]. 
zł) netto. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należy podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką 
w chwili wystawienia faktury. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz 
Wykonawcy wynikające z wykonania niniejszej Umowy.   

2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu Umowy, tj. po zawarciu w formie 
dokumentowej protokołu zdawczo‐odbiorczego Dzieła bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe w terminie 14 dni 
od otrzymania przez WWF faktury od Wykonawcy. 

4. Za dzień płatności uznaje się datę wykonania polecenia zapłaty przez WWF. 
5. Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT, przesłana za 

pośrednictwem poczty e‐mail na adres […]. WWF wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 
elektronicznej.  
 

§ 6 Zmiana Umowy. Odstąpienie od Umowy. 
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności jako aneks do Umowy. 
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Dzieła tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, WWF może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Dzieła.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach, gdy: 

a.  Wykonawca wykonuje Dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową; 
b.  Wykonawca opóźnia się w realizacji Umowy o więcej niż 3 dni robocze. 

4. Prawo odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy 
nastąpi w formie dokumentowej.  

5. W razie odstąpienia od Umowy przez WWF z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez WWF na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy 
zestawienia tych kosztów w formie dokumentowej.  
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6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Dzieła innej osobie na koszt 
Wykonawcy. 
 

 
§ 7 Zachowanie poufności 

1. Informacje poufne są to informacje, jakie WWF przekuje Wykonawcy w związku z zawarciem lub 
wykonaniem Umowy i które nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż określonym przez WWF. 

2. Za informacje poufne uważa się w szczególności wszelkie informacje pisemne, ustne bądź zapisane na 
nośnikach, odnoszące się do działalności WWF, w tym, ale nie wyłącznie: informacje dotyczące polityki 
finansowej WWF, strategii, wynagrodzeń, programów rozwoju WWF, programów operacyjnych, umów 
zawartych przez WWF, korespondencji biznesowej, danych osobowych i sposobu ich zabezpieczania.  

3. Informacje, które nie będą traktowane przez Strony jako poufne, to informacje i dokumenty, w stosunku 
do których Strony są w stanie udowodnić, że są publicznie dostępne bez naruszenia Umowy przez 
Wykonawcę. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji nie dotyczy informacji lub danych: 
a)  które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia Umowy przez 

Wykonawcę; 
b) których ujawnienie stanowi obowiązek na mocy przepisów prawa lub decyzji właściwych, 

uprawnionych do tego organów. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b), Wykonawca poinformuje WWF w formie dokumentowej 

o obowiązku ujawnienia ze wskazaniem jakich informacji lub danych to dotyczy.  
6. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje Wykonawcę w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po 

jej ustaniu, niezależnie od przyczyn, przez okres 10 lat.  
 

§ 8 Odpowiedzialność za szkody 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez WWF 

lub osoby trzecie, a powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym wykonywaniem przez Wykonawcę 
Umowy i usuwaniem wad. 

2. W razie wystąpienia szkody, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym WWF oraz 
podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia dalszemu zwiększeniu, a 
następnie obowiązany jest we właściwy sposób ją naprawić na koszt własny, chyba że szkoda została 
spowodowana wyłącznie na skutek celowego działania lub zaniechania WWF. 

 
§ 9 Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Umowy / Dzieła określonego w § 3 ust. 1 Umowy 

w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
b) w przypadku niedotrzymania terminu na dokonanie poprawek określonym w § 2 ust. 4 w wysokości 

1 % ceny brutto określonej § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, rażących zaniedbań, niedbałości 

w czasie realizowania Umowy, w wysokości 15 % ceny brutto określonej § 5 ust. 1 Umowy. 
2. Za każdy stwierdzony przez WWF przypadek naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności określonej 

w § 7 Umowy, WWF może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy) 
złotych. 

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez WWF w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, WWF uprawniona jest do odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek WWF wskazany w wezwaniu do 
zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania. Wezwanie może mieć formę dokumentową.  
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1‐4 z przysługującego 
mu wynagrodzenia.  
 

§ 10 Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym: 
a) o charakterze niezależnym od Stron Umowy oraz 
b) którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz 
c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności oraz 
d) którego nie można przypisać drugiej Stronie, w tym w szczególności powódź, pożar i inne klęski 

żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub 
skażenia, epidemie i pandemie.  

2. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 powyżej terminy wykonania zobowiązań 
wynikających z Umowy, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie 
wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły 
wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą 
współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie 
możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich rozsądnych, alternatywnych środków działania, możliwych 
mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej lub zapobiegać rażącym stratom. 

4. W razie konieczności podjęcia środków zapobiegających negatywnym skutkom wystąpienia siły wyższej 
dla którejkolwiek ze Stron, Strony mogą podjąć negocjacje umożliwiające: 
a) odstąpienie od ustalenia, wymiaru lub żądania zapłaty kar umownych, 
b) zmianę terminu wykonania zamówienia w całości lub w części, 
c) odstąpienie od Umowy w całości lub w części bez konieczności zapłaty przez Wykonawcę kar 

umownych, 
d) zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu Umowy,  
e) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 11 Klauzula zgodności z prawem i zasadami etycznymi WWF 

1. WWF zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalizmu, uczciwości i etyki w 
miejscu pracy oraz w swoich działaniach. W związku z tym WWF przyjął Kodeks etyczny WWF oraz  
Politykę przeciwdziałania oszustwom i korupcji WWF, które znajdują się pod linkiem: 
https://www.wwf.pl/etyka‐w‐wwf‐polska.  

2. To zobowiązanie ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia skutecznych, trwałych i sprawiedliwych 
rozwiązań dla dzisiejszych wyzwań środowiskowych. Uznając, że WWF jest tylko jednym z wielu 
podmiotów, które działają publicznie na rzecz ochrony środowiska oczekujemy, że wszyscy nasi 
Partnerzy, Współpracownicy, Wolontariusze, Grantobiorcy, Wykonawcy i inne strony, z którymi 
współpracujemy, zobowiązują się do: 
a. poszanowania praw człowieka i praw dziecka, przestrzegania praw pracowniczych: 

i. poszanowania prawa do zdrowia i bezpieczeństwa,  
ii. sprawiedliwych wynagrodzeń i innych świadczeń, godzin pracy zgodnych z prawem, wolności 

zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych,  
iii. zapobiegania dyskryminacji, nękania, nadużycia władzy i nierównościom płci w miejscu pracy 

oraz właściwej reakcji na takie działania,  
iv. zapobiegania pracy przymusowej i przestrzegania ograniczeń pracy związanych z dziećmi oraz 

poszanowania środowiska naturalnego, zgodnie z międzynarodowymi i polskimi przepisami 
prawa; 

https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska
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b. przestrzegania prawa w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w tym, ale nie wyłącznie, 
w związku z ustawą z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary i ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

c. uczciwości w korzystaniu z funduszy i aktywów, otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Strona 
Umowy zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków w celu zapobiegania, wykrywania 
i reagowania na ewentualne sprzeniewierzenie środków otrzymanych od WWF lub inne nielegalne 
zdarzenia;  

d. przestrzegania postanowień dotyczących poufności, w tym między innymi zakazu udostępniania 
poufnych informacji biznesowych i danych osobowych chronionych przez obowiązujące przepisy.  

3. Wykonawca gwarantuje, że nigdy nie oferował, nie dawał ani nie wyraził zgody na przekazanie 
jakiejkolwiek osobie jakiejkolwiek zachęty lub nagrody (a także czegokolwiek, co może być uznane za 
zachętę lub nagrodę) w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że 
nie istnieje konflikt interesów, który skłonił WWF do podpisania niniejszej Umowy ze Stroną Umowy.  

4. Wykonawca niezwłocznie ujawni WWF na piśmie wszelkie konflikty interesów, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na WWF.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie wymagał od innych osób lub podmiotów realizujących niniejszą 
Umowę (w tym swoich pracowników lub podwykonawców) spełniania tych samych zobowiązań.  

6. 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.  

7. W przypadku ustalenia przez WWF, że Wykonawca narusza wyżej przyjęte postanowienia, WWF ma 
prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz wstrzymania wszelkich płatności na rzecz 
Wykonawcy do czasu wyjaśnienia sprawy. W przypadku gdy doszło do naruszenia wyżej przyjętych 
postanowień, potwierdzonego przez niezależny audyt lub prawomocny wyrok sądu, WWF ma prawo 
żądać zwrotu wszelkich środków finansowych przekazanych Wykonawcy na mocy Umowy. WWF ma 
prawo także do odszkodowania na zasadach ogólnych.  

8. W przypadku ustalenia przez WWF, że Wykonawca narusza wyżej przyjęte postanowienia, WWF ma 
prawo do wydania publicznego oświadczenia w tej sprawie z podaniem firmy lub imienia i nazwiska 
Wykonawcy. Strony zgodnie ustalają, że takie oświadczenie nie będzie stanowiło naruszenia dóbr 
osobistych lub renomy Wykonawcy.  

9. Jeśli którykolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, zapis ten 
zostanie wyłączony z niniejszej Umowy i nie spowoduje nieważności ani niewykonalności pozostałych 
zapisów Umowy.  

10. Wykonawca zawierając umowę z WWF jednocześnie potwierdza, że:  
a. zapoznał się w całości z Kodeksem etycznym WWF oraz Polityką przeciwdziałania oszustwom i 

korupcji WWF, które znajdują się pod linkiem: https://www.wwf.pl/etyka‐w‐wwf‐polska, 
b. rozumie on swoje obowiązki związane z przestrzeganiem Kodeksu oraz Polityki oraz zobowiązuje 

się do jej przestrzegania w całości. 
 

§ 12 Rozstrzyganie sporów 
1. Strony będą dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z 

wykonaniem Umowy. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy lub 
mające z nią związek będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, 
obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. 

2. W przypadku nierozwiązania sporu na drodze ugodowej lub w toku mediacji, właściwym do 
rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
WWF.  

 

https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska
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§ 13 Kontakt pomiędzy stronami. Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do kontaktowania się pomiędzy sobą za pomocą poczty tradycyjnej, poczty 

elektronicznej oraz telefonicznie. 
2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w trakcie i w celu realizacji Umowy: 

• Ze strony WWF: imię i nazwisko, adres e‐mail, telefon, adres korespondencyjny. 
• Ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko, adres e‐mail, telefon, adres korespondencyjny. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Każdorazowa zmiana danych skazanych w ust. 2 zobowiązuje Stronę do poinformowania drugiej Strony 

o takiej zmianie w formie dokumentowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zmiany. 
5. W razie niepoinformowania WWF o zmianie danych wskazanych w ust. 2 Umowy, korespondencję 

wysłaną na dotychczasowe dane do kontaktu uważa się za skutecznie doręczoną. 
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało 

uznane za nieważne, Umowa pozostaje w pozostałej części ważna. W przypadku, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi 
postanowieniami o treści najbardziej zbliżonej celem postanowień nieważnych.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
8. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w Załącznik nr 

3 do Umowy. 
9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1: szczegółowy opis Dzieła / specyfikacja / oferta Wykonawcy; 
2. Załącznik nr 2: wzór protokołu zdawczo‐odbiorczego; 
3. Klauzula informacyjna. 
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Załącznik nr 1 do Umowy    

Instrukcja dla Wykonawców:  

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu poniżej i jego podpisanie we wskazanym miejscu.  

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) drukowanymi 
literami                                Imię i nazwisko Wykonawcy                                             Nazwa firmy  
                                                   (jeśli dotyczy) 
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Załącznik Nr 6 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem postępowania ofertowego jest opracowanie dwóch oddzielnych TERYTORIALNYCH PLANÓW 
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w 
wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 
2021‐2031 r. Plany powinny zawierać określenie kroków koniecznych do zapewnienia trwałego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy w procesie 
transformacji (sprawiedliwa transformacja).  Każda analiza powinna ocenić sytuację zastaną (czyli diagnozę i 
analizę SWOT uwzględniające wykaz przedsiębiorstw z  branży górniczej, a także związanych z górnictwem, 
energetyką i  hutnictwem, przewagi konkurencyjne, zatrudnienie w poszczególnych sektorach), proponowane 
kierunki rozwoju oraz potencjał tworzenia nowych miejsc pracy m.in w niskoemisyjnych sektorach gospodarki w 
latach 2021‐2031. 

Szczególny nacisk powinien być położony na oszacowaniu potencjału rozwoju, uwzględniający specyfikę regionu, 
w obszarach związanych z : 

a. wytwarzaniem i magazynowaniem energii odnawialnej  
b. efektywnością energetyczną, termomodernizacją 
c. ukierunkowaniem istniejących aktywności przemysłowych w regionach (transport, 

motoryzacja, budownictwo, przemysł maszynowy, chemiczny, produkcja i wytwarzanie 
materiałów itp.)   na zeroemisyjne 

d. rozbudową niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
e. gospodarką obiegu zamkniętego 
f. sektorem usług nowoczesnych oraz sektor turystyczny 
g. przemysłem 4.0 
h. rekultywacją i renaturyzacją terenów pogórniczych i  poprzemysłowych 
i. wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i pogórniczych w inny sposób oraz 
wszelkich innych, które generują stabilne i dobrze płatne miejsca pracy oraz są neutralne dla 
klimatu. 

Elementem analizy powinno być wskazanie warunków brzegowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia w 
tych sektorach przez osoby tracące zatrudnienie lub odchodzące z branży wydobywczej i okołogórniczej (zarówno 
kadra techniczna jak i administracyjna), występowanie tzw. „luki” kompetencyjnej oraz działań jakie muszą 
podjąć odpowiednie instytucje administracji publicznej szczebla samorządowego aby to zaadresować. Analiza 
powinna też zawierać szacunkowe koszty tych działań oraz potencjalne źródła finansowania, zarówno dla władz 
regionów, jak i miast górniczych.  

Analiza jest elementem projektu pt. „Regiony i gminy na rzecz sprawiedliwej transformacji” finansowanego przez 
niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). 

Możliwe jest przygotowanie propozycji odpowiadającej na pełen zakres (obydwa regiony) lub jego część (jeden 
region). W przypadku składania oferty na opracowanie pełnego zakresu zapytania, oczekujemy dwóch 
oddzielnych analiz, przygotowanych zgodnie z tą samą lub zbliżoną metodologią. 

II. Zakres i realizacja zamówienia 

Kontekst projektu 
Pogłębiający się kryzys branży węglowej i zdecydowana polityka Unii Europejskiej w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku tworzą pilność dla dekarbonizacji regionów węglowych. Dla 
Polski jest to szczególne wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że jest  największym producentem węgla kamiennego 
w UE.  Dedykowane środki finansowe w nowej perspektywie finansowej UE w postaci Mechanizmu Sprawiedliwej 
Transformacji (w tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji o wstępnej wartości 7,5 mld EUR) mają ułatwić 
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przejście tych regionów na nowe, zeroemisyjne gałęzie gospodarki oraz łagodzić skutki społeczne i gospodarcze 
poprzez skoncentrowanie wydatków na celach społecznych i klimatycznych na szczeblu regionalnym. Obydwa 
omawiane regiony zostały wskazane przez Komisję jako potencjalni beneficjenci Funduszu, nie ulega też 
wątpliwości, że działalność branży wydobywczej skurczy się tam znacząco na przestrzeni najbliższych 10 lat, 
głównie ze względów ekonomicznych. 
 
Województwo śląskie rozumiane jako  podregiony bytomski, rybnicki, sosnowiecki, katowicki, tyski 
(najbardziej związane z wydobyciem i spalaniem węgla) – na potrzeby tej analizy nazwane Regionem 1 
Koncentracja wydobycia i spalania węgla kamiennego w regionie ma duże znaczenie dla krajowej i lokalnej 
gospodarki (głównie przez pośredni wpływ popytowy i dochodowy), procesów politycznych, ale także jakości 
środowiska i jakości życia mieszkańców. Wydobycie i zatrudnienie w górnictwie spada i zgodnie z prognozami 
WiseEuropa na Śląsku do 2030 zostanie tylko 20 tys trwałych miejsc pracy z 72 tysięcy zarejestrowanych w 2017 
roku3 (poza obszarami, gdzie wydobywa się węgiel koksujący). Ze względu na silne kulturowe znaczenie 
górnictwa w Polsce, górnicze związki zawodowe mają duży wpływ polityczny i do tej pory były bardzo skuteczne 
w walce z zamykaniem kopalń. Państwo także subsydiowało tą branżę. Jednak w związku z połączonym kryzysem 
branżowym, nadchodzącym kryzysem gospodarczym, a także pogarszającą się jakość środowiska i jakość życia, 
które wywierają presję na ograniczenie znaczenia wydobycia można spodziewać się zmiany kierunku 
dotychczasowej polityki.  Lata 2020‐2022 będą kluczowe dla polityki w obszarze górnictwa, która określi 
przyszłość nierentownych kopalń oraz transformację spółek energetycznych. 
 
Podregion koniński - na potrzeby tej analizy nazwane Regionem 2 
Dalsza sytuacja w górnictwie węgla brunatnego w regionie konińskim jest niejasna w związku w nierozstrzygniętą 
procedurą prawną dot. uruchomienia złoża Ościsłowo (bez otwarcia dodatkowej odkrywki, w 2022 roku nastąpi 
niemal dwukrotny spadek wydobycia przez spółkę ZEPAK) oraz w związku z brakiem  polityki energetycznej 
państwa pokazujące docelowy udziału węgla brunatnego w miksie energetycznym. Bez wiedzy o dalszych losach 
zakładów wchodzących w skład spółki i bez jasnego planu transformacji dostarczonej przez rząd, władze 
subregionalne i regionalne nie są  w stanie przygotować planu transformacji regionu. W przypadku wygaszania 
działalności firmy ZEPAK lub przekształcenia elektrowni węglowych w kierunku biomasy i gazu, skutki społeczno‐
gospodarcze dla regionu będą poważne, spadnie liczba dobrze płatnych miejsc pracy i wysokość podatków 
odprowadzanych na rzecz gmin. Prywatny charakter działalności spółki ZEPAK, brak innych dużych pracodawców 
w subregionie oraz wysokie bezrobocie subregionu w skali województwa i kraju sprawia, że obszar ten jest 
szczególnie narażony na to ryzyko spowolnienia gospodarczego. Elektrownia, elektrociepłownie i kopalnie są 
ważnymi pracodawcami, zapewniającymi dobrze płatne miejsca pracy, a także dostawcami ciepła systemowego.  
 
Celem tego projektu jest ułatwienie władzom samorządu terytorialnego obydwu regionów (rozumianym jako 
przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich oraz gmin) oraz władzom krajowym przygotowania odpowiednich 
strategii rozwoju gospodarki w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie opartej o zweryfikowane i aktualne 
dane na temat potencjału poszczególnych gałęzi działalności gospodarczych w danym miejscu, które: 

● mogą wzmocnić pozycję gospodarczą regionu wyrażoną w PKB (nowe źródła wzrostu PKB), 
● mają potencjał tworzenia dobrze płatnych i trwałych miejsc pracy,  
● są w stanie wykorzystać regionalny potencjał (strategie inteligentnej specjalizacji), 
● mogą odtworzyć moce wytwórcze utracone w węglu, ale w oparciu o OZE oraz inne technologie 

wspierające. 
 

 
3  „Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Górnego Śląska", M. Bukowski, WWF 2018 
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Dzięki przeprowadzonym analizom władze będą mogły podejmować celowane działania rozwojowe w kierunku 
przyciągnięcia inwestorów oraz przygotowania projektów do wsparcia przez fundusze europejskie, m.in. Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji. 
Istotnym elementem jest także kontrybucja do transformacji energetycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł 
energii i całego łańcucha wartości z nim związanego. Im lepiej zostanie wykorzystany ten potencjał, tym wyższe 
będzie bezpieczeństwo energetyczne regionów i szansa na zatrzymanie procesu produkcyjnego (np. komponenty 
urządzeń OZE) w Europie. 
 

III. Zakres prac 

Etap 1 – Koncepcja i zakres danych 

1. Koncepcja zakresu wykorzystania danych do oceny sytuacji obecnej (źródła danych, rodzaj zestawień), 
zarys dwóch scenariuszy wzrostu gospodarczego, w zależności od tempa dekarbonizacji regionu:  

a. bazowy ‐ zgodny z aktualnymi prognozami gospodarczymi i planami wydobycia zawartym w 
Dokumentach PEP2040 i KPEIK 

b. optymistyczny ‐ zakładający powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego w regionie oraz 
zgodność z celami klimatycznymi Polski wynikającymi ze zobowiązań unijnych (tzn. 
zaktualizowane cele na rok 2030 oraz cel neutralności klimatycznej 2050). Zaproponowanie 
kierunków rozwoju dla scenariusza optymistycznego oraz wskazanie potencjału tworzenia 
nowych miejsc pracy w niskoemisyjnych sektorach gospodarki w latach 2021‐2031. 

Obydwa scenariusze powinny uwzględniać wpływ pandemii COVID‐19. 

 

Etap 2 – Diagnoza. Badanie obecnych polityk i potrzeb interesariuszy 

1. Wywiady (po 10 w Regionie 1 i 2) z interesariuszami dotyczące obecnej sytuacji oraz potrzeb dot. 
przyszłości i kierunków rozwoju regionów, a także włączania interesariuszy w proces planowania 
transformacji. Interesariusze: przedstawiciele Miast węglowych, Urzędów Marszałkowskich, związków 
zawodowych, związków przedsiębiorców/pracodawców, instytucji rozwoju regionalnego, społeczności 
lokalnych, lokalnych NGO, urzędów pracy, organizacji publicznych i prywatnych działających na rynku 
pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej, pracowników sektora węglowego. 

2. Analiza obecnej sytuacji ekonomicznej dla regionu zawierająca: 
▪ Opis największych przedsiębiorstw pod względem zatrudnienia i wartości dodanej brutto /udziału 

w produkcji krajowej brutto. Wskazanie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw (także z 
uwzględnieniem wpływu ekonomicznego COVD‐19) 

▪ Opis rynku małych i średnich przedsiębiorstw 
▪ Strukturę zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki 
▪ Strukturę bezrobocia i analiza przyczyn 
▪ Analizę SWOT 
▪ Szanse na reindustrializację regionu ze wskazaniem czynniki sprzyjających i utrudniających 

przeprowadzenie procesu 
▪ Poziom obecnego zatrudnienia  (w tym struktura wiekowa i wykształcenia) w sektorze wydobycia 

węgla. Kompetencje i umiejętności oraz oczekiwania pracowników sektora wydobycia (na bazie 
dostępnych danych).  Oszacowanie ilości okołogórniczych, pośrednich miejsc pracy (w oparciu o 
zagregowane dane, oddzielnie dla Regionu 1 i Regionu 2) generowanych przez sektor. Określenie 
rozmiaru i demografii grupy, która będzie wymagała wsparcia po zamknięciu działalności 
przemysłu wydobywczego 
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▪ Oszacowanie potencjału gospodarczego całego sektora węglowego łącznie z przedsiębiorstwami 
okołogórniczymi w regionie  

▪ Opis problemów społeczno‐gospodarczych, które mogą być barierą dla rozwoju gospodarczego 
regionu 

▪ Uwarunkowania prawne, które mogą stać na przeszkodzie rozwoju niskoemisyjnych gałęzi 
gospodarki 

▪ Ocena kompetencji i kwalifikacji w zakresie przeprowadzenia odpowiednio dostosowanych 
szkoleń, wsparcia w zmianie pracy, programów informacyjnych, aktywizacji zawodowej osób ze 
społeczności górniczych oraz jakie mają instytucje państwowe, organizacje pozarządowe lub 
organizacje otoczenia biznesowego. Ocena potrzeb występujących w regionie w tym zakresie. 

 

3. Analiza dostępnych dokumentów planistyczno‐strategicznych dotyczących rozwoju regionów do 2030 
r.,  w tym co najmniej: 

▪ Publiczne ogłoszenia spółek górniczych operujących w terenie 
▪ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
▪ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 
▪ Regionalne Programy Operacyjne, Regionalne Strategie Innowacji, Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje, dokumenty typu FORESIGHT przygotowanie zarówno dla regionów, subregionów, jak 
i gmin, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, analizy eksperckie, regionalne dokumenty 
strategiczne 

▪ Programy dla górnictwa kamiennego i brunatnego w Polsce (projekty – np. plan naprawczy dla 
PGG, obecny i kluczowe poprzednie) 

▪ Rządowy Program dla Śląska opracowywany w ramach SOR 
▪ Projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo‐

energetycznego” (PEP2040) 
▪ Informacje na temat planów zamykania kopalń 
▪ Plany i strategie spółek wydobywczych i energetycznych położonych na terenie regionów 

(wygaszanie bloków, zamykanie kopalń, rozwój OZE) pod kątem wpływu na zatrudnienie 
▪ Strategie rozwoju gmin na terenie których zlokalizowane jest lub planowane wydobycie oraz ich 

polityka przestrzenna 
▪ Dostępne raporty, analizy, publikacje naukowe, rekomendacje dot. transformacji ww. dwóch 

regionów. 
 

4. Analiza i wskazanie 5 najlepszych praktyk w kwestii sprawiedliwej transformacji. Analiza powinna brać 
pod uwagę: 

▪ Instytucje zarządcze i metody zarządzania procesem transformacji w Europie 
▪ Procesy konsultacyjne włączające lokalną społeczność  
▪ Regionalne strategie Sprawiedliwej Transformacji przygotowane w węglowych regionach Europy 

na przestrzeni lat 2010‐2020 i proces ich przygotowania (aktorzy, fundusze) 
▪ Wymagania określone w projekcie Rozporządzenia PE i Rady Europejskiej dot. Sprawiedliwej 

Transformacji 
▪ Możliwość wykorzystania doświadczenia w procesie transformacji polskich regionów węglowych. 

 

Etap 3 – Rekomendacje (w przypadku woj. śląskiego, prosimy o szczegółowe rekomendacje dla podregionów 
bytomskiego, rybnickiego i sosnowieckiego jeśli jest to możliwe) 

 

1. Przygotowanie 2 scenariuszy transformacji regionów (bazowy i optymistyczny pod względem tempa 
dekarbonizacji) w perspektywie 2021‐2031 na podstawie polityk przedstawionych przez odpowiednie 
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Ministerstwa, decyzji środowiskowych dla kopalni odkrywkowych, osiągnięcia neutralności klimatycznej 
UE do 2050 r., światowych i europejskich trendów oraz zasobów geologicznych. 
 

2. Wskazanie w czym danym region może specjalizować się po odejściu od górnictwa. Identyfikacja 
przewag konkurencyjnych względem innych regionów pogórniczych, jak i pozostałej części kraju. 
 

3. Identyfikacja alternatywnych działalności gospodarczych mogących wykreować nowe miejsca pracy w 
niskoemisyjnych sektorach gospodarki w latach 2021‐2031 w podanych scenariuszach, z podaną 
szacunkową całościową ilością nowych miejsc pracy w sektorze niskoemisyjnym per region. Szczególny 
nacisk powinien być położony na oszacowaniu potencjału rozwoju dla rozwoju poniższych obszarów 
związanych z: (metoda oceny do zaproponowania przez Dostawcę): 

 

a. wytwarzaniem i magazynowaniem energii odnawialnej  
b. technologiami dotyczącymi efektywności energetycznej, termomodernizacji 
c. technologie umożliwiającymi ukierunkowanie istniejących aktywności przemysłowych w 

regionach (transport, motoryzacja, budownictwo, przemysł maszynowy, chemiczny, 
produkcja i wytwarzanie materiałów itp.) na zeroemisyjne 

d. rozbudową niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
e. gospodarką obiegu zamkniętego 
f. sektor usług nowoczesnych oraz sektor turystyczny 
g. przemysłem 4.0 
h. rekultywacją i renaturyzacją terenów pogórniczych i  poprzemysłowych 
i. wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i pogórniczych w inny sposób 
innymi, które generują stabilne i dobrze płatne miejsca pracy oraz są neutralne dla klimatu. 

 
 

4. Określenie poziomu inwestycji i typów projektów (inwestycyjnych, infrastrukturalnych, społecznych i 
szkoleniowych) koniecznych do rozwinięcia tych gałęzi gospodarki. Wskazanie, które typy projektów 
będą spójne z kryteriami projektowanego obecnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i mogą mieć 
szanse na sfinansowanie. Propozycja zachęt dla inwestorów. Identyfikacja potencjalnych źródeł 
finansowania.  

 
5. Określenie nowych obszarów koniecznego wsparcia instytucjonalnego na poziomie administracji 

rządowej i samorządowej (rekwalifikacja, wsparcie psychologiczne, aktywizacja zawodowa) 
umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez osoby tracące zatrudnienie w branży wydobywczej, 
odchodzące z branży wydobywczej (zarówno kadra techniczna jak i administracyjna), z obszaru 
okołogórniczego oraz przez osoby ze społeczności górniczych (ze specjalnym uwzględnieniem 
aktywizacji zawodowej kobiet). Podanie szacunkowych kosztów programów wymagających realizacji. 
Określenie obszarów wsparcia pozainstytucjonalnego (działania ruchów i organizacji pozarządowych), 
które może wesprzeć proces.  

6. Rekomendacja dot. budowania dialogu i włączania gmin i społeczności lokalnych do procesu 
przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i w inne procesy decyzyjne związane 
ze zmianą profilu regionu przez Urzędy Marszałkowskie i władze krajowe, w duchu sprawiedliwej 
transformacji. Dedykowana rekomendacja instytucji zarządzającej (biorącego pod uwagę wytyczne UE) 
i procesu przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla każdego z regionów, 
optymalna pod kątem skorzystania ze środków przez samorząd z poziomu NUTS3 i społeczności lokalne 
(redystrybucja środków). 
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Ponadto Wykonawca będzie: 

▪ Brał udział w spotkaniach z Zamawiającym (4 spotkania w siedzibie WWF w Warszawie lub online). 
▪ Brał udział w konferencjach / warsztatach na prośbę Zamawiającego (maksymalnie 5 spotkań w ciągu 

realizacji projektu w Warszawie na Śląsku lub w Wielkopolsce lub online). 
▪ Pokrywał wszelkie koszty związane z uczestnictwem w ww. wydarzeniach. 

 
IV. Produkty prac i harmonogram dostarczenia 

Etap 1 

1. Produkt 1 – Koncepcja analiz dotyczących rozwoju gospodarczego i rynku pracy dla dwóch regionów w 
formie dokumentu doc. + spis treści – wersja wstępna 
• w jęz. polskim 

2. Produkt 2 – Koncepcja analiz dotyczących rozwoju gospodarczego i rynku pracy dla dwóch regionów  w 
formie dokumentu doc.  + spis treści – wersja uwzględniająca uwagi Zamawiającego 
• w jęz. polskim 

Etap 2 

3. Produkt 3 – Transkrypcja wywiadów z interesariuszami w dokumencie .doc 
● w jęz. polskim 

4. Produkt 4 ‐ Raport z analiz wskazanych w pkt 2.2‐4 zakresu prac 
● w jęz. polskim 
 

Etap 3 

5. Produkt 5 ‐ Pierwsza wersja obydwu raportów  dotyczących rozwoju gospodarczego i rynku pracy ‐  
wersja robocza  

● w jęz. polskim  
6. Produkt 6 ‐ Wersja obydwu raportów uwzględniająca uwagi Zamawiającego 

● w jęz. polskim  
7. Produkt 7 ‐  Wersja finalna obydwu raportów  

● w jęz. polskim  
8. Produkt 8 – Executive summary (PDF) ostatecznej wersji raportów  

● w jęz. polskim  
● w jęz. angielskim 

9. Produkt 9 ‐ Prezentacje PowerPoint przedstawiające kluczowe punkty dla każdego regionu 
● w jęz. polskim 
● w jęz. angielskim 
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V. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

 Produkt Termin 

 Etap 1  

1 Koncepcja analiz dotyczących rozwoju gospodarczego i rynku pracy dla dwóch 
regionów w formie prezentacji PowerPoint + spis treści – wersja wstępna 

14.07.2020 

2 Koncepcja analiz dotyczących rozwoju gospodarczego i rynku pracy dla dwóch 
regionów w formie prezentacji PowerPoint + spis treści – wersja 
uwzględniająca uwagi Zamawiającego 

28.07.2020 

 Etap 2  
3 Raport z wywiadów  28.09.2020 
4 Raport z analiz  28.09.2020 
 Etap 3  
5 Pierwsza wersja obydwu raportów 28.10.2020 
6 Wersja obydwu raportów uwzględniająca uwagi Zamawiającego 3.12.2020 
7 Wersja finalna obydwu raportów 22.12.2020 
8 Executive summary (PDF) 18.01.2021 
9 Prezentacje PowerPoint 25.01.2021 
 
Kontakt: 
Marta Anczewska 
Koordynatorka projektu Regions and Municipalities beyond Coal w Polsce 
mob: +48 605 058 293 | manczewska@wwf.pl 
 
 
Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony 
Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej jest 
wspieranie współpracy w ramach Unii Europejskiej (UE) na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

  

mailto:manczewska@wwf.pl
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Załącznik Nr 7 
                      Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  

....................., dnia ...............  
.......................................  
Dane teleadresowe Wykonawcy  
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020 na opracowanie dwóch 
oddzielnych 

 TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU  

dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla 
(województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r. 

finansowanych 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) 

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.  

Miejscowość .............................. 

dnia ................. 

.................................................         
Podpis Wykonawcy 

 

Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony 
Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej jest 
wspieranie współpracy w ramach Unii Europejskiej (UE) na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 


