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ZAPYTANIE OFERTOWE:
I. Zamawiający
Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, www.wwf.pl
Tel: +48 22 660 44 33 Fax: +48 22 660 44 32
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest analiza sektora działających na polskim rynku przetwórców i producentów
żywności pochodzenia morskiego (ryb morskich i tzw. owoców morza, na które składają się jadalne
skorupiaki, mięczaki i głowonogi) zarówno poławianych jak i hodowlanych, pod kątem źródła pochodzenia
przetwarzanego i/ lub wykorzystywanego do produkcji surowca (obszar połowu w przypadku organizmów
dziko-żyjących, kraj hodowli w przypadku organizmów hodowlanych). W przypadku analizy poławianych
ryb (i innych organizmów morskich) dziko-żyjących, w zakres analizy wchodzi również stosowana metoda
połowowa (zastosowane narzędzie połowowe), a w przypadku ryb hodowlanych - metoda hodowli (o ile
taka informacja jest dostępna). W analizie należy uwzględnić również informacje o ewentualnych
certyfikatach ekologicznych przyznanych dla danych łowisk, połowów lub łowisk oraz celu przeznaczenia
analizowanych produktów (rynek rodzimy/ docelowy kraj eksportu).
III. Tło
Globalna produkcja i handel rybami i owocami morza wpływają negatywnie na morza i oceany. Dobry stan
mórz i oceanów jest krytycznie ważny dla stabilności ekosystemu naszej Planety, w związku z tym globalna
produkcja i handel rybami muszą zacząć brać pod uwagę koszty środowiskowe swojej działalności.
Tymczasem ok. 90% zbadanych światowych stad ryb i owoców morza jest przeławianych lub poławianych
na najwyższym możliwym poziomie. W perspektywie długofalowej będzie to miało negatywne skutki nie
tylko dla przyrody, ale też dla światowej gospodarki. Dobrobyt ok. 800 mln osób na świecie w sposób
bezpośredni lub pośredni zależy od połowów i/lub hodowli ryb i owoców morza. Skutki ekonomiczne
odczują przede wszystkim mieszkańcy krajów Globalnego Południa, dla których żywność pochodzenia
morskiego to często podstawowe źródło białka zwierzęcego w diecie oraz źródło utrzymania.
Unia Europejska to największy importer morskiej żywności na świecie, stąd firmy z branży rybołówstwa
mogą mieć decydujący wpływ na globalną zmianę. Konsumpcja ryb w Polsce nie jest duża w porównaniu
z innymi krajami UE (ok. 13 kg rocznie na jednego mieszkańca), nasz kraj jest jednak wiodącym rynkiem
przetwórstwa i produkcji ryb i owoców morza. Dzięki informacjom o źródłach pochodzenia ryb i owoców
morza oraz metodach połowowych, Zamawiający będzie mógł określić kierunek zmian praktyk
biznesowych dla firm z branży przetwórstwa i produkcji rybnej, tak, by pozyskiwały surowiec w sposób
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mniej szkodliwy dla środowiska oraz stworzyć projekt minimalizowania negatywnych skutków
środowiskowych w miejscu pochodzenia surowca pozyskiwanego w sposób niezrównoważony.
IV. Zakres i realizacja zamówienia.
Celem badania jest przeprowadzenie analiz sektora działających na polskim rynku przetwórców i
producentów ryb morskich i owoców morza zarówno poławianych, jak i hodowlanych pod kątem źródła
pochodzenia przetwarzanego / wykorzystywanego do produkcji surowca i metod połowowych,
ewentualnych certyfikatów ekologicznych przyznanych dla danych łowisk, połowów, hodowli oraz celu
przeznaczenia analizowanych produktów (rynek rodzimy/ docelowy kraj eksportu). Każda firma z listy
powinna być przeanalizowana pod kątem poławianych/ przetwarzanych/ sprzedawanych przez nią
gatunków ze wskazanej listy.
Analizy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1. Lista firm
Firmy wyszczególnione w raporcie „Analiza rynku wykorzystania surowców wrażliwych”, wykonanym na
zlecenie WWF Polska przez firmę Lata Dwudzieste w 2021 r. zidentyfikowane jako kluczowe dla danego
gatunku:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IbZf6iF_uWcjSGJzfq4dWQ0hkwtryFYrr0qmc6Ugbs/edit#gid=1077195746
UWAGA
Dla każdej z firm na liście analizę należy wykonać w zakresie przypisanych jej gatunków,
na przykład Frosta – dorsz atlantycki, łosoś atlantycki z połowów, krewetki tygrysie, krewetki północne,
mintaj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. Lista gatunków
Łosoś atlantycki (w podziale na hodowlany i pochodzący z połowów) (Salmo salar)
Krewetka północna (w podziale na hodowlane i pochodzący z połowów) (Pandalus borealis, P.
platyceros)
Krewetka tygrysia (w podziale na hodowlane i pochodzący z połowów) (Penaeus spp.)
Tuńczyk biały (Thunnus alalunga)
Tuńczyk bonito (Katsuwonus pelamis)
Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)
Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)
Węgorz europejski (Anguilla anguilla)
Dorsz atlantycki (Gadus morhua)
Śledź atlantycki (Clupea harengus)
Makrela atlantycka (Scomber scombrus, S. colias)
Mintaj (Theragra chalcogramma)
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Powyższe listy mogą ulec zmianie lub modyfikacji po uzyskaniu zgody Zamawiającego, ze względu na
dostępność danych dla danych grup surowców lub innych istotnych przesłanek.
Wykonawca przeprowadzi następujące analizy:
1) Analiza jakościowa - Pozyskanie informacji o tym skąd pochodzą i w jaki sposób są poławiane czy
też gdzie i jaką metodą są hodowane wybrane gatunki ryb i innych organizmów morskich,
trafiające do polskich producentów i przetwórców morskiej żywności (dotyczy zarówno surowca
trafiającego na polski rynek, jak i na eksport).
W przypadku dziko-żyjących, poławianych ryb i innych organizmów morskich: podanie obszaru
połowowego i zastosowanych metod połowowych (wykorzystanych narzędzi połowowych), kraju
pochodzenia (jeśli ta informacja jest dostępna). Obszary połowowe powinny być podane wg
nomenklatury Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (ang. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, w skrócie „FAO”) lub nomenklatury Międzynarodowej Rady
Badań Morza (ang. International Council for the exploration of the Sea, w skrócie “ICES”),
na przykład:
Dorsz atlantycki (Gadus morhua):
a) FAO 27: Morze Barentsa, Morze Norweskie; włoki denne,
b) FAO 27: Morze Barentsa, Morze Norweskie; sieci skrzelowe
c) FAO 27: Morze Barentsa, Morze Norweskie; sznury haczykowe
d) Skagerrak, Kattegat; sieci stawne skrzelowe
Mapy dostępne są m.in. na stronach:
a) http://www.fao.org/3/az126e/az126e.pdf
b) http://www.fao.org/3/i4763e/i4763e.pdf
c) http://www.fao.org/fishery/docs/STAT/by_FishArea/Fishing_Areas_list.pdf
W przypadku hodowlanych ryb i innych organizmów morskich: wskazanie kraju hodowli oraz
zastosowanej metody hodowli (w przypadku tej ostatniej - o ile taka informacja jest dostępna),
na przykład: Pstrąg tęczowy
a) kraj hodowli: Dania; stawy, system RAS
b) kraj hodowli: Turcja; stawy, tory wodne
2) Analiza ilościowa: informacja, jaki procent surowca jest certyfikowany następującymi
certyfikatami:
1. MSC (dziko żyjące ryby i owoce morza)
2. ASC (hodowlane ryby i owoce morza)
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3. innymi certyfikatami ekologicznymi, np. Dolphin Safe, Dolphin Friendly, Bio/Organic,
Naturland, Global G.A.P.
w podziale na ww. firmy i gatunki oraz w podziale na surowiec pozostający na polskim rynku
(trafiający zarówno do bezpośredniej sprzedaży, jak i do dalszego przetwarzania) i surowiec
trafiający na eksport (trafiający zarówno do bezpośredniej sprzedaży, jak i do dalszego
przetwarzania).
3) Analiza ilościowa i jakościowa: informacja, jakie są główne kraje, do których ww. firmy eksportują
ryby i owoce morza/ produkty z ryb i owoców morza (w podziale na gatunki i ilość eksportowanego
towaru).
Metodologia:
Wykonawca w ofercie zaproponuje metodologię (w ramach której sporządzi m.in. projekt ankiety
wysyłanej do firm), krótko ją opisze i uzasadni swój wybór. Wykonawca zobowiązany jest zebrać i
dostarczyć Zamawiającemu informacje o źródłach/ źródła przytaczanych danych (np. Linki do danych stron
internetowych, tytuły i linki do raportów, maile i ankiety wymienione z firmami itd.).
Źródła danych:
• kontakt bezpośredni z firmami
• produkty trafiające do sprzedaży detalicznej (informacje znajdują się na opakowaniach bądź – w
przypadku ryb i owoców morza sprzedawanych luzem – u sprzedawców)
• raporty roczne, zarówno finansowe, danych niefinansowych, raporty zintegrowane itp.
• strony internetowe firm
• dane dotyczące importu i eksportu publikowane przez właściwe urzędy statystyczne krajowe oraz
unijne i inne
• Kontakt z organizacjami certyfikującymi np. MSC, ASC
• media i wydawnictwa branżowe, w tym
o Magazyn Przemysłu Rybnego: https://mprfish.com/?page_id=767&lang=en
• https://www.eumofa.eu/
• https://cordis.europa.eu/
• Inne.
Dodatkowe źródła:
o
o

Raport “Analiza wymiany handlowej Polski dotyczącej surowców wrażliwych” wykonany na
zlecenie WWF Polska przez firmę Deloitte w 2019 r.
Raport „Analiza rynku wykorzystania surowców wrażliwych”, wykonany na zlecenie WWF Polska
przez firmę Lata Dwudzieste w 2021 r.
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3. Zamawiający przewiduje zorganizowanie co najmniej dwóch spotkań z wybranym Wykonawcą w
trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Fundacji WWF Polska przy ul.
Usypiskowej 11 w Warszawie bądź online za pośrednictwem platformy komunikacyjnej.
4. Pierwsze spotkanie robocze z Wykonawcą odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy w terminie wyznaczonym wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą.
Przedmiotem spotkania będzie omówienie metodologii zaprezentowanej przez Wykonawcę w ofercie
oraz zapoznanie się z zespołem Wykonawcy, ustalenie warunków współpracy i sposobu komunikacji
w trakcie wdrażania projektu. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca dostarczy wstępną analizę
jednego z wybranych surowców w celu zweryfikowania metodologii i sposobu prezentacji wyników.
5. Drugie spotkanie odbędzie się w trakcie realizacji Umowy w celu omówienia wyników zrealizowanej
pracy (przekazanych w wersji roboczej przez Wykonawcę najpóźniej na 14 dni roboczych przed
planowanym spotkaniem). Na spotkaniu Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi
na pytania członków Zespołu Zamawiającego (nadesłanych do Wykonawcy przed spotkaniem i
dotyczących zakresu opracowania), a po spotkaniu, w terminie do 10 dni roboczych, Wykonawca
wprowadzi ewentualne zmiany i modyfikacje do zaprezentowanej pracy, będące wynikiem spotkania
i otrzymanych uwag. Spotkanie to planowane jest najpóźniej na 2 tygodnie przed końcowym
oddaniem przez Wykonawcę pracy. Koszty udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach (koszty dojazdu,
wyżywienia, noclegu) muszą być wliczone w cenę oferty, można też zaznaczyć preferowanie spotkań
online.
6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Przedmiot Zamówienia w edytowalnej formie
elektronicznej, np. w formacie MS Word lub Excel, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na
elektronicznym nośniku danych.
V. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: termin ten nie będzie krótszy niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dowód posiadania wiedzy i
doświadczenia niezbędnych do realizacji niniejszej umowy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 3 opracowania z zakresu handlu, ochrony
środowiska i/lub ekonomii środowiskowej, tj. plany, raporty, opinie, ekspertyzy.
Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca przedstawił listę przynajmniej 2 osób dedykowanych do
realizacji zamówienia, posiadających wiedzę i kwalifikacje niezbędne do należytej realizacji zamówienia.
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VII. Opis przygotowania oferty
a) Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego.
b) Wykonawca musi przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w zapytaniu
ofertowym.
c) 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.
d) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w PLN brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego, z tym, że cena całkowita zamówienia musi uwzględniać
wszystkie pozycje kosztorysu stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia poprzez zmniejszenie liczby
badanych firm w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
f) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VIII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formularz ofertowy Wykonawcy (zał. nr 1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 3)
Klauzula informacyjna RODO (zał. nr 4)
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5)
Kosztorys ofertowy (zał. nr 6)

IX. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena brutto za cały przedmiot zamówienia

40%

2

Ocena doświadczenia Wykonawcy

50%

3

Ocena doświadczenia ekspertów dedykowanych do realizacji
zamówienia

10%
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Sposób dokonywania oceny kryteriów:
a) Kryterium - cena brutto rozumiana jako cena łączna za realizację przedmiotu zamówienia:
CminA
CA =
* 40 pkt
CoA
gdzie:
X
– wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena ze złożonych ofert
Co
– cena ocenianej oferty
2. Kryterium – ocena doświadczenia Wykonawcy (Dw)
Doświadczenie Wykonawcy będzie oceniane na podstawie przedstawionego w zapytaniu ofertowym
wykazu publikacji z zakresu handlu, ochrony środowiska i/lub ekonomii środowiskowej, tj. plany, raporty,
opinie, ekspertyzy. Opinie winny być wskazane w Formularzu ofertowym wraz ze wskazaniem streszczenia
(do 5 zdań) wskazującego na przedmiot zamówienia, nazwę publikatora oraz datę publikacji. Za każdą
wykazaną publikację ponad 3 wymagane jako warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający przyzna
ofercie Wykonawcy dodatkowe 5 punktów (nie więcej niż 50 pkt)
3. Kryterium – ocena doświadczenia ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia (De)
Doświadczenie ekspertów dedykowanych do wykonania zamówienia będzie oceniane na podstawie
przedstawionego w zapytaniu ofertowym wykazu publikacji z zakresu handlu, ochrony środowiska i/lub
ekonomii środowiskowej, tj. plany, raporty, opinie, ekspertyzy, które były realizowane z udziałem
wskazanego w ofercie eksperta. Opinie winny być wskazane w Formularzu ofertowym wraz ze wskazaniem
streszczenia (do 5 zdań) wskazującego na przedmiot zamówienia, nazwę publikatora oraz datę publikacji.
Za każdą wykazaną publikację eksperta Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkowe 5 punktów
(nie więcej niż 10 pkt)
Ostateczna liczba punktów (PO) będzie liczona według: PO = X+Dw+De
Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą. Jeżeli nie
będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą
taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania to 100.
X. Sposób i termin składania ofert
1.
2.

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: jpietrzak@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl
Ofertę należy złożyć dnia 16 czerwca 2021 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje
data doręczenia na pocztę mailową.
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Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego
zapytania ofertowego.
W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie
postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do
prawidłowej oceny złożonej oferty.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego są:
1. w zakresie merytorycznym: Joanna Pietrzyk, mail: jpietrzyk@wwf.pl, tel. +48 785 884 144;
2. w zakresie formalnym: Izabela Dobrowolska, mail: idobrowolska@wwf.pl, tel. 661 986 154;
XII. Uwagi końcowe oraz dopuszczalność negocjacji przedmiotu zamówienia
1. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z maksymalnie 3
Wykonawcami co do zakresu zamówienia oraz ceny.
2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
3. 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 radzie lub 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, pełnomocnika,
e) 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.
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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 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
XIV. Tryb udzielania wyjaśnień
•

•

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail: jpietrzyk@wwf.pl oraz
idobrowolska@wwf.pl .
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.
XVI. Zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy.
Załączniki do zapytania ofertowego
Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Kosztorys ofertowy
Istotne postanowienia umowy

