
 
Zaproszenie do składania ofert na:  

 

USŁUGĘ DORADCZĄ W ZAKRESIE BUDOWY SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH POLSKI W RAMACH 

KONCEPCJI ROZWOJU KRAJU DO 2050 ROKU WRAZ Z BIEŻĄCYM WSPARCIEM KONSORCJUM PROJEKTU 

PT.: „OPERACJONALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM POLSKI.  

UDOSKONALENIE I WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH I SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ DO SYSTEMU 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNEGO W RAMACH DŁUGOOKRESOWEGO 

PROGRAMOWANIA POLITYKI ROZWOJU”  

(GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00) 

 

Zamawiający:  

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 03-782 Warszawa, ul. Targowa 45 

Adres korespondencyjny: 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie 

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać się dysponowaniem odpowiednim 

potencjałem kadrowym, to jest osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu odpowiadającym następującym wymogom: 

 dysponowanie zespołem badawczym składającym się z co najmniej 3 osób, w tym: 

 Kierownik zespołu, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

pełnił funkcję kierownika/koordynatora co najmniej 3 projektów dotyczących metody 

scenariuszowej lub foresightu o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każde,  

 dwóch członków Zespołu badawczego, z których każdy w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert był członkiem zespołu badawczego w co najmniej 3 

projektach dotyczących metody scenariuszowej lub foresightu o wartości min 60 tys. zł 

netto każde. 

Zamawiający wymaga, aby w skład Zespołu badawczego wchodziły osoby różnej płci. 

W celu potwierdzenia spełniania posiadania warunku wiedzy i doświadczenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 

trzy udokumentowane usługi badawcze/naukowe/eksperckie z zastosowaniem metod scenariuszowych 

lub foresightowych (poświadczone otrzymanymi referencjami, których kopie należy dołączyć do 

składanej oferty lub kopiami), o wartości każdej z realizacji nie mniejszej niż 100 tys. zł netto. 

W przypadku umów trwających, niezakończonych na dzień składania ofert, wykazana przez Wykonawcę 

usługa, na dzień składania ofert musi być zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł netto. 



 
W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym 

przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość 

dotycząca tej części usługi, która obejmowała zakresem usługę, o której mowa powyżej. 

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego  

w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 

publikacji Ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

 

 

3. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując 

zasadę, że 1% = 1 punkt.  

 

Kryteria oceny oferty są następujące: 

Koncepcja realizacji zamówienia 
 
Rzetelna prezentacja planowanego procesu scenariuszowego, zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego uwzględniająca metodykę (zakres i etapy prac, zaangażowanie 
ekspertów zewnętrznych, liczbę i rodzaj spotkań dyskusyjnych oraz Współpracę  
z Wykonawcą): 

 0 pkt – brak zrozumienia przedmiotu zamówienia i błędnie zaproponowana 
metodyka 

 10 pkt – właściwie zrozumienie przedmiotu zamówienia, ale wątpliwa metodyka 
badania 

 20 pkt – właściwie zrozumienie przedmiotu zamówienia, akceptowalna metodyka 
badania 

 35 pkt – rzetelnie i logicznie zaprezentowana metodyka badania wpisująca się 
bardzo dobrze w zrozumiały przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 

35 pkt 

Doświadczenie Zespołu badawczego   
 
Za udział któregokolwiek członka zespołu badawczego w każdym dodatkowym 
projekcie, dotyczącym metody scenariuszowej lub foresightu o wartości min 60 tys. zł 
netto, ponad liczbę wymaganą w pkt 2. „Warunki udziału w postępowaniu  
i dokumenty potwierdzające ich spełnianie” dla danego członka zespołu, przyznane 
zostaną 2 pkt (oddzielnie dla każdego członka zespołu badawczego). Max liczba pkt 18 
(tj. max 6 pkt dla jednego członka Zespołu badawczego = 3 projekty (nie wliczając 
minimalnej liczby projektów wymaganej w pkt 2. „Warunki udziału w postępowaniu  
i dokumenty potwierdzające ich spełnianie”). 
 
Ocenie zostanie poddanych zgodnie z kolejnością 3 pierwszych członków Zespołu 
badawczego wykazywanych w Wykazie osób. 

18 pkt 

Harmonogram – umiejętność rozplanowania działań i zasobów 10 pkt 



 

 0 pkt – błędne rozplanowanie działań i zasobów, sprzeczne z zaprezentowaną 
metodyką i zapisami SOZ 

 5 pkt – właściwe rozplanowane działań i zasobów, dostatecznie zgodne  
z zaprezentowaną metodyką i zapisami SOZ, 

 10 pkt – bardzo dobre rozplanowane działań i zasobów logicznie powiązane  
z zaprezentowaną metodyką i zapisami SOZ 

Identyfikacja ryzyk zagrażających realizacji Zamówienia 
 
Opis zidentyfikowanych ryzyk zagrażających realizacji Zamówienia, opis 
spodziewanego wpływu ryzyk na harmonogram i sposób ich minimalizowania. Za każde 
właściwie rozpisane ryzyko 1 pkt – max 5 pkt. 

5 pkt 

Cena brutto 
 
Do obliczenia kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór: 

                        cena brutto oferty najtańszej 
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 32 

                        cena brutto oferty badanej 

32 pkt 

SUMA 100 pkt 

4. Wybór oferty najkorzystniejszej: 

4.1. Oferty Wykonawców nie spełniających warunków opisanych w pkt 2. Zapytania, jak również 

obejmujące inny zakres zamówienia niż wyspecyfikowany w Zapytaniu nie będą podlegały 

ocenie.  

4.2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania 

niniejszego ogłoszenia i uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów, o których mowa 

w pkt 3.  

4.3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że złożono oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych, które nie mogą być gorsze niż oferty pierwotnie 

złożone.  

4.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy na warunkach wynikających z niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty, Zamawiający 

może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. Zamawiający może następnie procedurę tą ponowić. 

 

5. Inne istotne warunki zamówienia: 
5.1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów. 

5.2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5.3. Zamawiający przewiduje możliwości jednokrotnego uzupełniania dokumentów w toku 

postępowania (z wyłączeniem formularza ofertowego). 



 
5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze wskazanej ceny/wynagrodzenia 

Wykonawcy podatków i składek, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązany uiścić 

Zamawiający (dotyczy m.in. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). 

 

6. Sposób przygotowania oferty: 
6.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku Formularz Ofertowy, który 

stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz załączyć wymagane dokumenty 
podpisane przez Wykonawcę.  

6.2. Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów do oferty: 
a) Dokumenty, z których wynika umocowanie do złożenia oferty dla osoby, która podpisała 

ofertę (chyba, że umocowanie to wynika z ogólnodostępnych rejestrów tj. KRS i CEIDG). 
b) Poświadczenia / Referencje poświadczające doświadczenie, o których mowa w pkt. 2. 

„Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie”. 
6.3. Ofertę można złożyć: 

a) w formie pisemnej – pod adresem: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Cieszyńska 2, 30-

015 Kraków, z dopiskiem: „Scenariusze rozwojowe Polski – KRK2050” – wówczas na 

kopercie należy umieścić dodatkowo napis: „Scenariusze rozwojowe Polski – KRK2050” 

ALBO 

b) w formie elektronicznej na adres mailowy: mdawid@irmir.pl.  
 

UWAGA: Zamawiający nie przewiduje sesji publicznego otwarcia ofert.  

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2022 do godz. 12:00 w jednej z form 

wskazanych powyżej. 

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą 

podlegały ocenie. 

 

7. Warunki wykluczenia: 
7.1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 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 spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej;  

e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

7.2. Ponadto zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy: 



 
a) powiązanemu lub będącemu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji 

z Liderem konsorcjum (tj. Instytutem Rozwoju Miast i Regionów) lub Konsorcjantami (tj. 

z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej lub Instytutem Ochrony Środowiska – 

Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie) w rozumieniu ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  

b) pozostającemu z Liderem konsorcjum lub Konsorcjantami lub członkami ich organów  

w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawy towaru lub usługi,  

w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawy towaru lub usługi; 

c) który jest podmiotem powiązanym lub partnerskim w stosunku do Lidera konsorcjum 

lub Konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

d) który jest podmiotem powiązanym osobowo z Liderem Konsorcjum lub Konsorcjantami 

w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług. 

 

8. Uwagi końcowe: 
8.1. Pytania dotyczące prowadzonego zapytania można zadawać w formie mailowej na adres: 

mdawid@irmir.pl. 
8.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty.  
8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 

przyczyny, w szczególności w przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8.4. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia, na wzorze 
przesłanym przez Zamawiającego.  
 

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.  
2) Kontakt ws. ochrony danych osobowych: sekretariat@irmir.pl tel.:+48 12 634-29-53 wew. 

16. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępnie do informacji 
publicznej oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji.   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.  

mailto:mdawid@irmir.pl
mailto:sekretariat@irmir.pl


 
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w prowadzonym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego.  

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9) Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

11) Ponadto Zamawiający informuje, iż:  
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy 
3. Załącznik nr 3 – Dokument Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 – Istota, rola, zawartość. Sposób 

organizacji prac 
 


