SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie badań opinii wśród władz i administracji polskich
metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL
realizowanego w partnerstwie pomiędzy Fundacją Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Miastem Stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich
oraz Verband Region Stuttgart przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

1. Zamawiający:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg publiczny nieograniczony.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań opinii w terenie na zadanych narzędziach i
opracowania wyników w postaci bazy danych. Badania będą prowadzone wśród grupy docelowej
projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, tj. wśród władz i administracji metropolii i miast Polski (50 miast –
lista w załączeniu do SIWZ, załącznik nr 1). Badania będą dotyczyły opinii respondentów i działań
miast w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu. Badanie będzie przeprowadzone jako badanie
ankietowe oraz kwestionariuszowe (gotowa ankieta i kwestionariusz wywiadu stanowią załącznik do
SIWZ - załącznik nr 2) metodą wywiadu indywidualnego bezpośredniego wśród reprezentantów
instytucji wchodzących w skład administracji miasta, tj. poszczególnych biur i jednostek urzędów
miast wybranych radnych i członków zarządu. Badanie powinno być prowadzone według następującej
procedury: (1) umówienie się z respondentem na termin wywiadu; (2) przesłanie respondentowi
ankiety z prośbą o jej wypełnienie, (3) odebranie wypełnionej ankiety od respondenta, (4)
przeprowadzenie wywiadu indywidualnego bezpośredniego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
drukowanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia badania. Zakłada się, że w każdym mieście
badanie zostanie przeprowadzone wśród minimum 5 osób z 3 grup respondentów (przykładowa lista
stanowisk urzędowych do objęcia badaniem stanowi załącznik do SIWZ, załącznik nr 3) do
przeprowadzenia badania, a więc łącznie powinno ono być przeprowadzone wśród minimum 250
osób. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypełnioną bazę danych z zestawieniem wyników
wywiadów (pusta baza danych oraz instrukcja jej wypełnienia stanowią załącznik do SIWZ –
załącznik nr 4) oraz oryginały wypełnionych ankiet i kwestionariuszy.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy z kontrahentem do 28 lutego 2019 roku.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
- Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, iż spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.), oraz
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- Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24,
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177
ze zm.), oraz
- Wykonawca złożył ofertę przygotowaną zgodnie z punktem 9 niniejszego SIWZ.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – tel.: 795-110-368, mail:

w.szymalski@ine-isd.org.pl
Renata Filip – Asystent Koordynatora projektu LIFE_ADAPTCITY_PL - (22) 851 04 02, mail:
ine@ine-isd.org.pl
7. Wadium – brak
8. Termin związania ofertą: 30 dni
9. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na załączonym wzorze (załącznik nr 5) i zawierać:
 Nazwę, adres, telefon, fax, mail oferenta, nr NIP, KRS oraz REGON;
 Proponowaną cenę netto za przeprowadzenie badań opinii w terenie na zadanych narzędziach i
opracowania wyników w postaci bazy danych, w dwóch wariantach:
- dla 250 respondentów;
- dla 300 respondentów.
 Dokumentację świadczącą o potencjale i doświadczeniu oferenta prezentującą w szczególności:
- Minimum 2 wykonane w okresie ostatnich 5 lat badania podobnego typu na grupie powyżej
100 osób wraz z referencjami;
- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta.
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty można składać mailem, drogą pocztową, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Przetarg badania opinii - OFERTA”)
Mail: r.filip@ine-isd.org.pl
do dnia 13 grudnia 2018, godziny 13:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres)
11. Kryteria oceny oferty:
Cena ma wagę 80% w ocenie oferty. Doświadczenie oferenta ma wagę 20% na ocenie oferty.
Sposób uwzględnienia ceny podczas oceny ofert:
Oferty będą uszeregowane w kolejności od najmniejszej do największej ceny. Następnie od podanych
cen zostanie odjęta kwota planowana do wydatkowania przez Zamawiającego. Otrzymane liczby
zostaną zestandaryzowane tak, aby wyniki dla wszystkich oferentów zawierały się w przedziale od -1
do 1, gdzie znak minus będzie oznaczał oferty o cenie przekraczającej zaplanowaną przez oferenta, a
znak plus oferty o cenie niższej od zaplanowanej przez oferenta.
Sposób oceny oferty pod względem doświadczenia:
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Ofertom zostaną przypisane punkty w skali -1 do 1 przez ekspertów oceniających z krokiem 0,5pkt.
(pełna punktacja -1, -0,5 0 ,0,5, 1), gdzie -1 oznacza ocenę złą, a 1 dobrą. Eksperci uzasadnią
pisemnie swoje oceny.

12. Istotne postanowienia umowy:
Brak
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Załącznik nr. 5 do
SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie badań opinii wśród władz i administracji polskich
metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL

Dnia, ……………………… w …………………….
1. ……………………………………….. z siedzibą w Warszawie przy …………………………
……………………………….., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod Nr ………….
opinii wśród władz i administracji polskich metropolii i miast w następującej cenie:
- wariant dla 250 respondentów:
……………………………. netto, czyli ………………………….. brutto
(Słownie: …………………………………………………………………………..netto, czyli
…………………………………………………………………………..brutto),
- wariant dla 300 respondentów:
……………………………. netto, czyli ………………………….. brutto
(Słownie: …………………………………………………………………………..netto, czyli
…………………………………………………………………………..brutto),
2. Lista zrealizowanych w ostatnich 5 latach badań podobnego typu na grupie powyżej 100 osób wraz
z referencjami:
Nazwa badania

Okres realizacji

Zamawiający (nazwa)

Referencje
(TAK/NIE)

3. Do formularza ofertowego załączono następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………..
5) …………………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………………..
8) …………………………………………………………………………..
3. Wraz z załącznikami oferta składa się z …….. stron.
4. Podpis osoby/ób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących
oferenta:
……………………………………..
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Lista miast, w których przeprowadzone będzie badanie
(Lista może ulec zmianie na etapie podpisywania umowy)
Region Północ
Elbląg, Gdynia, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Olsztyn, Słupsk, Stargard Szczeciński,
Szczecin, Zielona Góra (10)
Region Południe
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jelenia
Góra, Katowice, Kraków, Lubin, Mysłowice, Nowy Sącz, Opole, Rybnik, Sosnowiec, Tarnów, Tychy,
Wałbrzych, Wrocław, Zabrze (21)
Region Wschód
Białystok, Kielce, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Rzeszów, Suwałki (6)
Region Centrum
Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Konin, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Piła, Piotrków Trybunalski,
Poznań, Siedlce, Toruń, Warszawa, Włocławek (13)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Przykładowa lista stanowisk urzędowych, z których osoby będą objęte badaniem
(lista może ulec zmianie na etapie podpisywania umowy):
Kryteriami wyboru osób do badania są:
- piastowanie stanowiska decyzyjnego (preferencja dla stanowisk typu dyrektor, naczelnik,
kierownik);
- stanowisko w jednostce prowadzącej sprawy istotne dla zagadnienia adaptacji do zmian klimatu
(preferencja dla pracowników wydziałów ds. infrastruktury, zarządzania kryzysowego itp. lub
przełożonych ww. wydziałów, radnych komisji infrastruktury, ochrony środowiska itp.);
Przykładowe stanowiska:
Grupa „władze”
Burmistrz, prezydent miasta lub jego zastępcy, sekretarze, skarbnicy miejscy, członkowie zarządu
Dyrektor, naczelnik, kierownik wydziału ds. ochrony środowiska
Dyrektor, naczelnik, kierownik wydziału ds. zarządzania kryzysowego
Dyrektor, naczelnik, kierownik wydziału ds. infrastruktury komunalnej
Dyrektor, naczelnik, kierownik wydziału ds. zarządzania strategicznego, rozwoju
Grupa „służby”
Dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa/zarządu wodociągów i kanalizacji
Dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa/zarządu obsługującego infrastrukturę komunalną
Dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa/zarządu obsługującego miejskie tereny zielone
Dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa/zarządu zajmującego się odbiorem i przetwarzaniem odpadów
i/lub ścieków
Dyrektor zakładu energetycznego działającego na terenie miasta
Dyrektor przedsiębiorstwa energetyki cieplnej działającego na terenie miasta
Dyrektor Agencji Rozwoju Miasta
Inspektor sanitarny działający na terenie miasta
Inspektor weterynaryjny działający na terenie miasta
Inspektor nadzoru budowlanego działający na terenie miasta
Komendant Straży Miejskiej
Komendant Policji w mieście
Komendant Straży Pożarnej w mieście
Grupa „rada miasta”
Przewodniczący Rady Miasta lub jego zastępcy
Przewodniczący Komisji ds. ochrony środowiska Rady Miasta
Przewodniczący Komisji ds. infrastruktury Rady Miasta
Przewodniczący Komisji ds. zarządzania kryzysowego Rady Miasta
Przewodniczący Komisji ds. rozwoju Rady Miasta
Wybrane konkretne osoby do przeprowadzenia wywiadów będą muszą być zaakceptowane przez
Zamawiającego przed przeprowadzeniem badania.
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