
Zapytanie o ofertę z dnia 31.03.2023 r.

1. Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: analizy prawne.

2. Szczegółowy zakres usługi obejmuje:
 Analiza ustawy Prawo wodne w kontekście przyrodniczych aspektów gospodarowania

wodami płynącymi wraz z propozycją zmiany brzmienia tych przepisów ustawy, które mają
negatywny wpływ na zachowanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i gatunków
związanych z wodami.

 Analiza ustawy Prawo wodne w kontekście wpływu przepisów tej ustawy na efektywność
zarządzania ryzykiem suszy i powodzi.

 Analiza polskich uwarunkowań prawnych w zakresie przywracania ciągłości morfologicznej
rzek.

 Analiza projektu projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry w związku z katastrofą ekologiczną
w 2022 r. oraz w sprawie działań mających zapewnić lepszą ochronę środowiska wodnego w
przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń wraz z uzasadnieniem i OSR.

 Wsparcie prawne dla działań nakierowanych na zapobieganie pogarszania stanu
ekosystemów wód płynących oraz działań poprawiających stan ekologiczny wód płynących.

3. Wymagany termin realizacji usługi:
Od dnia 17.04.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

4. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
a) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą do
wyboru jednej oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści zapytania
ofertowego.

b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria:

 cena usługi (stawka godzinowa brutto),

oraz poniższe kryteria obligatoryjne tzn. oferta, która nie spełni przynajmniej jednego z nich, nie
będzie rozpatrywana:

 doświadczenia w prowadzeniu spraw ochrony wód płynących – minimum 3 lata,
 doświadczenie w liczbie opiniowanych projektów ustaw, które mają bezpośredni wpływ na

stan ekosystemów wodnych– minimum 1 dokument,
 doświadczenie w opracowaniu minimum jednego projektu zmian brzmienia przepisów

ustawy, która ma bezpośredni wpływ na stan ekosystemów wodnych,
 referencje od minimum 3 organizacji pozarządowych lub podmiotów zajmujących się (od co

najmniej 3 lat) ochroną przyrody w zakresie ochrony dolin rzecznych w związku z realizacją
inwestycji hydrotechnicznych lub prac utrzymaniowych.



UWAGA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów obligatoryjnych. Referencje od minimum 3 NGO lub podmiotów zajmujących się ochroną
przyrody w zakresie ochrony dolin rzecznych wymagane są do przedstawienia na etapie składania
oferty.

c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria obligatoryjne i
dodatkowo zdobędzie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z wybranymi Wykonawcami
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz unieważnienia
zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium

1.  Cena za usługę prawną (stawka godzinowa brutto)  15%

 Kryteria obligatoryjne:

2. Doświadczenie w prowadzeniu spraw ochrony wód płynących -
minimum 3 lata,

 25%

3 Doświadczenie w liczbie opiniowanych projektów ustaw, które mają
bezpośredni wpływ na stan ekosystemów wodnych – minimum 1
dokument,

 15%

4 Doświadczenie w opracowaniu minimum jednego projektu zmian
brzmienia przepisów ustawy, która ma bezpośredni wpływ na stan
ekosystemów wodnych,

 20%

5. Referencje od minimum 3 organizacji pozarządowych lub
podmiotów zajmujących się (od co najmniej 3 lat) ochroną przyrody
w zakresie ochrony dolin rzecznych w związku z realizacją inwestycji
hydrotechnicznych lub prac utrzymaniowych

 25%

Kryterium cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Cmin

CA =        Co * 15 pkt.

Gdzie:
CA – wartość punktowa kryterium ceny
Cmin – najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert
Co – cena ocenianej oferty
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać max. 15 pkt (15%)



Kryterium doświadczenie w prowadzeniu spraw ochrony wód płynących, w tym:

 doświadczenie w latach – minimum 3 lata
Doświadczenie Liczba punktów

Poniżej 3 lat Niespełnienie kryterium
obligatoryjnego

3 lata 5
4-5 lat 10
6-7 lat 15
8-9 lat 20
10 lat i więcej 25

W ramach kryterium wykonawca może otrzymać max. 25 pkt (25%)

Kryterium doświadczenie w liczbie opiniowanych projektów ustaw, które mają bezpośredni wpływ na
stan ekosystemów wodnych  – minimum 1 dokument,

Doświadczenie Liczba punktów
Brak opiniowanych dokumentów Niespełnienie kryterium

obligatoryjnego

1 dokument 3
2 dokumenty 6
3 dokumenty 9
4 dokumentów 12
5 dokumentów i więcej 15

W ramach kryterium wykonawca może otrzymać max. 15 pkt (15 %)

Kryterium doświadczenie w opracowaniu minimum jednego projektu zmian brzmienia przepisów
ustawy, która ma bezpośredni wpływ na stan ekosystemów wodnych

Doświadczenie Liczba punktów
Brak doświadczenia Niespełnienie kryterium

obligatoryjnego

1 dokument 7
2 dokumenty 14
3 dokumenty i więcej 20

W ramach kryterium wykonawca może otrzymać max. 20 pkt (20 %)

Kryterium referencje od minimum 3 NGO lub podmiotów zajmujących się ochroną przyrody w
zakresie ochrony dolin rzecznych - działania związane inwestycjami hydrotechnicznymi lub pracami
utrzymaniowymi.

Referencje Liczba punktów
poniżej 3 referencji Niespełnienie kryterium

obligatoryjnego

3 referencje 25

W ramach kryterium wykonawca może otrzymać max. 25 pkt (25 %).



VIII. Sposób i termin złożenia ofert

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: apawelec@wwf.pl, dszymecka@wwf.pl
(prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do 7.04.2023 do godz. 23.59. O terminie wpłynięcia oferty
decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik:
Formularz oferty


