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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/02/2022/OP-T/WK z dn.09.02.2022 r. 

                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE 

opracowanie Analizy wartości ekonomicznej i środowiskowej praktyk adaptacyjnych i mitygacyjnych 
do zmiany klimatu 

 
I.  Określenie przedmiotu zapytania  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Analizy wartości ekonomicznej i środowiskowej praktyk 

adaptacyjnych i mitygacyjnych do zmiany klimatu. 
 

II. Zakres i realizacja zapytania 
 

1. Celem badania jest analiza wartości ekonomicznej i środowiskowej praktyk adaptacyjnych i 

mitygacyjnych do zmiany klimatu. Produkt końcowy to zestawienie przeanalizowanych praktyk wraz 

z określeniem ich wartości ekonomicznych oraz zysków środowiskowych. 

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

2. Zamawiający przewiduje zorganizowanie co najmniej dwóch spotkań członków zespołu 

przygotowującego Analizę w siedzibie Zamawiającego, Fundacji WWF Polska przy ul. Usypiskowej 11 

w Warszawie bądź za pośrednictwem aplikacji Teams lub innej platformy komunikacyjnej. 
 

Pierwsze spotkanie robocze z Wykonawcą odbędzie się w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przedmiotem spotkania będzie 

omówienie metodyki zaprezentowanej przez Wykonawcę w ofercie oraz zapoznanie się z zespołem 

Wykonawcy, ustalenie warunków współpracy i sposobu komunikacji w trakcie realizacji 

zamówienia.  
 

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca przekaże projekt Analizy w wersji polskiej w celu 

zweryfikowania metodologii i sposobu prezentacji wyników. 
 

Drugie spotkanie odbędzie się w celu omówienia wyników pierwszej wersji Analizy (przekazanie 

pierwszej wersji Analizy Zamawiającemu najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.)  Na spotkaniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na pytania członków Zespołu Zamawiającego, a po 

spotkaniu, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca wprowadzi ewentualne zmiany i modyfikacje 

do zaprezentowanej Analizy, będące wynikiem spotkania i otrzymanych uwag. Spotkanie to 

planowane jest najpóźniej na 2 tygodnie przed końcowym oddaniem przez Wykonawcę Analizy. W 

przypadku spotkań w siedzibie Zamawiającego koszty udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach (koszty 

dojazdu, wyżywienia, noclegu) muszą być wliczone w cenę oferty. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia w edytowalnej formie elektronicznej 

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

danych. 
  

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2022 roku, z uwzględnieniem 

poszczególnych terminów: 
 

• do 10 dni od zawarcia umowy – pierwsze spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą 

• do 30 kwietnia 2022 r. – przekazanie projektu Analizy w wersji polskiej Zamawiającemu;  

• do 11 maja 2022 r. – przekazanie uwag przez Zamawiającego;  

• 11, 12 albo 13 maja 2022 r. – drugie spotkanie z Wykonawcą 

• do 18 maja 2022 r. – przekazanie wersji poprawionej Analizy Zamawiającemu; 

• do 31 maja 2022 r. – przekazanie wersji finalnej Analizy 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji w gospodarstwach razem z Wykonawcą Raportu. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dowód posiadania wiedzy i 

doświadczenia niezbędnych do realizacji zapytania wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 opracowania dot. wpływu praktyk 

rolniczych na środowisko/ochrony środowiska i/lub ekonomii środowiskowej, tj. plany, raporty, 

opinie, ekspertyzy; oraz wykażą się doświadczeniem w prowadzeniu co najmniej 2 

wykładów/ćwiczeń/szkoleń w powyższej tematyce dla rolników i/lub doradców 

rolnych/rolnośrodowiskowych.  

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zapytaniu Wykonawca wraz z ofertą przedstawi spis 

wykonanych publikacji lub opracowań, o których mowa w pkt. 1. 

3. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca przedstawił listę przynajmniej 2 osób dedykowanych 

do realizacji zamówienia, posiadających wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony środowiska lub nauk 

rolniczych niezbędne do należytej realizacji zamówienia. 

 

V.  Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy (zał. nr 2) 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)  

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 4) 

4. Klauzula informacyjna RODO (zał. nr 5) 

5. Dokumenty potwierdzające wskazane doświadczenie. 
 

VI. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób 
przyznawania punktacji 
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Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia 25% 

2. Przedstawienie metodyki 35% 

3. Doświadczenie ekspertów dedykowanych do wykonania zamówienia 40% 

 

Sposób dokonywania oceny kryteriów: 
  

1. Kryterium – cena brutto rozumiana jako cena łączna za realizację przedmiotu zamówienia: 

       CminA  
            CA = 

CoA 
* 25 pkt 

gdzie: 
CA   – wartość punktowa ocenianego kryterium 
CminA  – najniższa cena badania ze złożonych ofert 
CoA  – cena ocenianej oferty na dane badanie  
 

Sposób obliczania ceny 

• Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych. 

• Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca 

powinien wykonać z należytą starannością. 

• Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu 

całkowitego, jaki poniesie Zamawiający. 
 

2. Kryterium – przedstawienie metodyki realizacji zamówienia (Pr) 

Zaprezentowanie planowanej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. m.in. praktyk przyjaznych 

środowisku, które będę analizowane pod kątem wartości ekonomicznej i środowiskowej oraz 

argumentów za wyborem konkretnych praktyk do Analizy, w odpowiedzi na potrzeby Zamawiającego, 

sposobu przeprowadzenia, przygotowania i prezentacji Analizy. Praktyki zaproponowane do analizy 

przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu argumenty (do 10 zdań) za wybraniem konkretnej praktyki. 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy mając na uwadze: zgodność zaproponowanej realizacji 

przedmiotu zamówienia z celami zamówienia, uwzględnienie misji i wizji zamawiającego, zasadność 

rozwiązań technicznych itd. W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty 

(od 0 do 35).  

Najwyżej zostanie oceniony Wykonawca, który zaproponuje metodykę w najwyższym stopniu 

gwarantującą rzetelne wykonanie usługi, pełen obraz badanego zagadnienia oraz szeroką analizę na 

podstawie zebranego materiału. 
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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 ochrony środowiska i/lub 

ekonomii środowiskowej i/lub wpływu praktyk rolniczych na środowisko, tj. plany, raporty, opinie, 

ekspertyzy, które były realizowane z udziałem wskazanego w ofercie eksperta, a także wykazu 

wykładów/ćwiczeń/szkoleń, które zostały przeprowadzone przez tych ekspertów. 

Wykaz publikacji powinien być wskazany w Formularzu ofertowym wraz ze wskazaniem streszczenia 

(do 5 zdań) wskazującego na przedmiot zamówienia, nazwę publikatora oraz datę publikacji, a  w 

przypadku wykazu wykładów/ćwiczeń/szkoleń – nazwa szkolenia, data przeprowadzenia, 

organizator, streszczenie (do 5 zdań) tematyki.  

Za każdą wykazaną publikację eksperta Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów (nie 

więcej niż 20 pkt) oraz za każde prowadzenie wykładów/ćwiczeń/szkoleń przez eksperta Zamawiający 

przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów (nie więcej niż 20 pkt). W ramach tego kryterium Zamawiający 

przyzna Wykonawcom do 40 pkt.  
 

Ostateczna liczba punktów (PO) będzie liczona według: PO = CA+Pr+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. 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania 

przedstawionej ceny wybranej oferty ze względu na sztywno skalkulowane koszty na realizację 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 

VII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres:. opoleszczuk@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl 

2. Ofertę należy złożyć dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje 

data doręczenia na pocztę mailową. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego 

zapytania ofertowego.   

5. 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. 
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VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego są: 

a) Olga Poleszczuk-Tusińska, mail: opoleszczuk@wwf.pl, tel. 885 805 132; 

b) Izabela Dobrowolska, mail: idobrowolska@wwf.pl, tel. 661 986 154. 

2. W zakresie merytorycznym: Olga Poleszczuk-Tusińska, mail: opoleszczuk@wwf.pl, tel. 885 805 132; 

Weronika Kosiń, mail: wkosin@wwf.pl, tel. 604 261 525 

3. W zakresie formalnym: Izabela Dobrowolska, mail: idobrowolska@wwf.pl, tel. 661 986 154 

4. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania 

ofertowego. 

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na 

swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi. 
 

IX. 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. 

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 4 do 

zapytania ofertowego. 
  
X. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

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

Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 
  

XI. Załączniki do zapytania ofertowego 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia Umowy 

mailto:opoleszczuk@wwf.pl
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