Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 r.

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

W odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 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).
Zamawiający dokonuje zmian w wymienionym poniżej fragmencie Zapytania ofertowego
III. 1. 2)
było
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,
jest
a) Ekspert/ka z zakresu ekonomii nauk ekonomicznych -co najmniej jedną osobą, która:
-jest ekspertem w dziedzinie nauk ekonomicznych posiadającym stopień co najmniej magistra z tego 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 nauk ekonomicznych dotyczącego rozwoju regionalnego i/lub rynku pracy, których była autorem lub
współautorem,

Dodatkowo, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez potencjalnych Wykonawców, jak
niżej:
1) W przypadku jeśli chcielibyśmy zgłosić ofertę na wykonanie pełnego zakresu zapytania, czy konieczne jest
złożenie przez nas dwóch osobnych formularzy ofertowych (dwa osobne komplety dokumentów
odpowiednio dla woj. śląskiego i regionu konińskiego)? Jak wówczas możemy wskazać wycenę realizacji obu
analiz w razie, gdyby była różna od sumy wycen dla każdej analizy oddzielnie?
Tak, traktujemy to jako dwa oddzielne postępowania i dla każdego należy dwóch osobnych formularzy. Osobno
też będziemy oceniać wyceny. Nie ma możliwości złożenia wspólnej wyceny dla dwóch regionów.
2) Czy możliwe jest wpisanie więcej niż jednego eksperta z każdego zakresu (np. dwóch ekspertów z zakresu
ekonomii)? Czy wtedy w ocenie końcowej będzie się liczyła łączna liczba publikacji z każdego zakresu?
Tak. W zapytaniu pytamy o co najmniej jednego eksperta, więc można wpisać więcej osób i łączną liczbę
publikacji. W ocenie będzie brane doświadczenie wszystkich osób wskazanych do realizacji zamówienia.
3) Jak sztywny jest harmonogram?
Harmonogram nie podlega negocjacjom.

4) Do czego mają służyć opracowane w ramach zamówienia Terytorialne Plany Transformacji?
Plany będą dodatkowym zewnętrznym materiałem analitycznym, wspierającym regiony i decydentów w
przygotowaniu Terytorialnych Planów zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.
5) Czy to jest studium, które ma się zająć modelowaniem rynku energii dla Polski i regionów?
Kluczowy jest model ekonomiczny, energetyczny ma być wspierający.
6) Czy hydrologia i rekultywacja terenu pod kątem stosunków wodnych mają być uwzględnione w analizie?
Nie
7) Czy oczekiwane jest wskazanie źródeł inwestycji publicznych i prywatnych ?
Tak

