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LF-081-1.3.3/14 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: 

 przetargu nieograniczonego,  

poza ustawą „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.)  

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

Pieniński Park Narodowy 

ul. Jagiellońska 107 B  

34-450 Krościenko nad Dunajcem 

tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02; fax: 0-18 262 56 03 

e-mail: biuro@pieninypn.pl 

NIP: 735-285-46-21 

Regon: 122456671   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pod nazwą „Ocena wpływu 

społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 

na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu”, przeprowadzonego wg 

kryteriów użyteczności i oddziaływania projektu współfinansowanego przez instrument finansowy 

LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

i Pieniński Park Narodowy. 

2. Ewaluacja powinna udzielić odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: 

1) Jak projekt wpłynął na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców? 

2) Czy działania zaplanowane w projekcie były celowe i skuteczne? 

3) Czy projekt i realizowane w jego ramach działania informacyjne przyczyniły się do polepszenia 

wizerunku PPN w oczach lokalnej społeczności? 

3. Zakres badania obejmuje: 

1) w zakresie przedmiotowym – działania projektu Life+ „Natura w mozaice - ochrona gatunków  

i siedlisk w obszarze „Pieniny” („LIFE Pieniny PL”), 
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2) w zakresie podmiotowym – zdefiniowani interesariusze projektu: społeczności lokalne 4 gmin 

pienińskich: Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Czorsztyn i Łapsze Niżne - osoby fizyczne 

biorące czynny udział w projekcie, w tym prywatni właściciele, którzy złożyli oferty sprzedaży 

gruntów na terenie obszarów NATURA 2000 PLH120013 i PLB120008 „Pieniny” oraz osoby, od 

których PPN wykupił działki, adresatem badań będą także przedstawiciele władz lokalnych. 

Ponadto adresatami badań będą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe działające na terenie 

4 gmin pienińskich oraz turyści korzystający z remontowanych szlaków,  

3) w zakresie terytorialnym – obszar gmin Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Czorsztyn  

i Łapsze Niżne. 

 

4. W celu wykonania zamówienia, objętego zakresem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

wykorzystać dostępne dane oraz użyć niezbędnych narzędzi badawczych, w tym opracować 

kwestionariusze ankietowe i przeprowadzić nie mniej niż 400 badań ankietowych. Przeprowadzenie 

wywiadów w terenie odbędzie się w dwóch etapach:  

1) nie mniej niż 200 ankiet na początku realizacji projektu w okresie I-II kwartał 2014 r. 

2) nie mniej niż 200 ankiet na końcu trwania projektu w III kwartale 2017 r. 

5. Wykonawca opracuje metodologię przeprowadzenia badania w konsultacji z pracownikami 

Zamawiającego zatrudnionymi w przedmiotowym projekcie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analizy statystycznej przeprowadzonego badania 

ewaluacyjnego. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym „doc” oraz 

w formacie „pdf” zapisane na płycie CD oraz po  3 egzemplarze wersji papierowej każdego z niżej 

wymienionych rodzajów opracowań: 

1) Raport metodologiczny – narzędzia (formularz z pytaniami) i metody pozyskania opinii, 

2) Raport otwarcia – diagnoza stanu, 

3) Raport końcowy – ocena wpływu. 

8. Raporty zostaną przygotowane w języku polskim. Raport otwarcia oraz raport końcowy będą 

zawierały streszczenia w języku polskim i angielskim. 

9. Wykonawca zobowiązuje się na wszystkich produktach oraz dokumentach dostarczonych 

Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej umowy w formie papierowej i elektronicznej 

zamieścić logo PPN, logo mechanizmu finansowego LIFE, logo Natura 2000 oraz logo NFOŚiGW,  

a ponadto dokumenty te opatrzyć następującym tytułem: „Ocena wpływu społeczno-

gospodarczego planowanych działań projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 na lokalną 

gospodarkę i społeczeństwo działań, a także na funkcję ekosystemu” i zamieścić na nich 

odniesienie stosowne do etapu przeprowadzonego badania, zaś w stopkach dokumentów 

zobowiązuje się umieścić następujące informacje: opracowanie powstało w ramach projektu 

„Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny” LIFE12 NAT/PL/000034 

współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy 
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pieniński Park Narodowy. Wykonawca: 

.........................  Krościenko n. D., (miesiąc i rok) - odpowiednio dla każdej części opracowania.  

10. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji do wykonania zamówienia. 

Informacje uzupełniające o projekcie zawarte są w załączniku nr 4: „Tło projektu – cele i 

uwarunkowania”  

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

79311400-1  Usługi badań ekonomicznych 

79315000-5  Usługi badań społecznych 

 

IV. TERMIN WYKONANIA  

1. Zamówienie musi być wykonane i dostarczone do siedziby Zamawiającego w następujących 

terminach:  

1) Raport metodologiczny - 21 dni od dnia podpisania umowy; 

2) Raport otwarcia  - diagnoza stanu - 23 czerwca 2014 r. 

3) Raport końcowy – ocena wpływu  - 21 września 2017 r. 

V. WYMAGANE WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGĘ 

1. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

(przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

prowadzące działalność o profilu zgodnym z niniejszym zamówieniem, które złożą w wyznaczonym 

niniejszą specyfikacją terminie i miejscu kompletne oferty oraz spełniają warunki określone w Art. 

22.1 ustawy “Prawo zamówień publicznych” i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie Art. 24 tej ustawy.  

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie oraz wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

udokumentuje: 

1) Wykonanie lub udział przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - w co 

najmniej 1 analizie społeczno-gospodarczej lub badaniu o zbliżonym charakterze, najlepiej na 

obszarze lub w sąsiedztwie jednej z form ochrony przyrody w Polsce: parku narodowego, parku 

krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 lub obszarów chronionych w innych 

krajach członkowskich UE. 

2) Posiadanie doświadczenia potwierdzającego umiejętności z zakresu komunikacji jak np. 

przeprowadzone szkolenia z różnych obszarów wiedzy, badania ankietowe, przeprowadzone 

negocjacje, zarządzanie zespołami ludzkimi. 

3) W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr  1 - Formularz ofertowy oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje lub protokół 

odbioru robót nie zawierający opinii negatywnych).  
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VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawach przetargu za pomocą faksu  

o numerze 0-18 262 56 03, e-mailem na adres biuro@pieninypn.pl (z dopiskiem: przetarg „Ankieta 

LIFE Pieniny PL”) lub pocztą (listownie) na adres: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 B, 

34-450 Krościenko nad Dunajcem. 

5. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: 

Agnieszka Trzaska, Andrzej Kowalski – 018 262 56 01 w. 35 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia zawierający: 

 nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, 

 proponowaną cenę za przedmiot zamówienia brutto, z wyszczególnieniem ewentualnego 

podatku VAT, 

 oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy, 

 oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni, 
(wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 

ustawy “Prawo zamówień publicznych” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 tej ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).  

3) Parafowany na każdej stronie wzór umowy. 

4) Kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia prowadzenia 

działalności o profilu zgodnym z udzielanym zamówieniem, 

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w rozdziale V SIWZ.  

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. Należy podać cenę brutto z wyszczególnieniem wartości netto i ewentualnego 

podatku VAT. Cena powinna zawierać: 

1) opracowanie raportu metodologicznego   
2) opracowanie raportu otwarcia, 
3) opracowanie raportu końcowego  

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować 

oraz opisać według poniższego wzoru:   

Pieniński Park Narodowy 
34-450 Krościenko n/D. 

ul. Jagiellońska 107 B 

mailto:biuro@pieninypn.pl


 
“LIFE Pieniny PL” 

 

Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” 

 

 

 

z adnotacją:  

przetarg - Ankieta „LIFE Pieniny PL” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.02.2014 godz. 12:15 

6. Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po 

terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.   

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem do godz. 

12:00 dnia 11.02.2014 roku . 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2014 roku o godz. 12:30. w pokoju 103. 

3. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt. VII.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

IX. OCENA OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena  brutto - waga 100 % 

2. Kryterium ceny [ C ] będzie oceniane według wzoru: 

C= najniższa cena oferty / cena oferty ocenianej x 100 pkt. 

3. Punkty zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. 

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.pieninypn.pl oraz przez wysłanie do oferentów 

informacji mailem lub faksem. 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Wzór Formularza Ofertowego – Załącznik nr 1. 

2. Wzór oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” i z art. 24 ust 1 tej ustawy 

– Załącznik nr 2. 

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3. 

4. „Tło projektu – cele i uwarunkowania” – Załącznik nr 4. 

ZATWIERDZAM 

 

 


