
                                                                       
 

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Część III SIWZ  

Opis przedmiotu zamówienia 

Na wykonanie badania ewaluacyjnego pod tytułem: 

„Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację 
zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii” 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz uzasadnienie wykonania badań. 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, w ramach którego oceniony 

zostanie wpływ inwestycji planowanych do realizacji w ramach działań: 9.1. Wysokosprawne 

wytwarzanie energii, 9.2. Efektywna dystrybucja energii i 9.3. Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wywiązanie się 
Polski z zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii.  

Projekty wpisujące się w zakres działań 9.1, 9.2 i 9.3 to projekty z zakresu wysokosprawnego 

wytwarzania energii spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji, efektywnej dystrybucji 

energii oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Są to działania, których celem jest 

zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym poprzez 

podwyższenie sprawności wytwarzania oraz obniżenie strat w procesie przesyłania i dystrybucji 

energii oraz obniżenie energochłonności sektora publicznego. 

 Zgłaszane projekty powinny spełniać wymagania następujących dyrektyw unijnych dotyczących 

efektywności energetycznej: 

• Dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 52 z dnia 21 lutego 2004 r.) w 

sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 

wewnętrznym rynku energii.  

• Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług 

energetycznych. 

Zobowiązania nałożone na Polskę dotyczą nie tylko wysokości uzyskanych oszczędności w 

określonym przedziale czasowym, ale również m.in. zapewnienia rozwoju rynku usług 

energetycznych dla użytkowników końcowych, identyfikacji i eliminacji barier w zakresie wzrostu 

efektywności energetycznej. 

Oczekuje się, że interwencja w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 IX osi priorytetowej znacząco przybliży 

Polskę do realizacji zobowiązań. Oczekiwania te zostały określone liczbowo w założonych 

wartościach docelowych wskaźników rezultatu realizacji zgłoszonych projektów. 

2. Zakres badania 
Badanie będzie realizowane na obszarze całej Polski. Czas trwania badania 98 dni od zawarcia 

umowy. 

Zakres podmiotowy badania: 
1. Potencjalni beneficjenci i beneficjenci, którzy ubiegali się o wsparcie w ramach działań 9.1, 

9.2 i 9.3, w tym: 
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� jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 

porozumienia JST  

� podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,  



                                                                       

 

� organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,  

� organy policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej,  

� państwowe szkoły wyższe,  

� samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  

� organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz 

inne związki wyznaniowe, 

� przedsiębiorcy. 

2. Instytucje zaangażowane w realizację IX osi priorytetowej, w tym: 

� Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

� Ministerstwo Gospodarki, 

� Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Eksperci z zakresu efektywności energetycznej i wysokosprawnej kogeneracji. 

Zakres przedmiotowy badania - Wykonawca powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 
1. Jaka jest efektywność kosztowa uzyskania jednostkowej oszczędności energii dla inwestycji 

prowadzących do wysokosprawnego wytwarzania energii w skojarzeniu? 

2. Jaka jest efektywność kosztowa uzyskania jednostkowej oszczędności energii dla inwestycji 

polegających na budowie lub przebudowie sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego  

i wysokiego napięcia, mających na celu ograniczenie strat sieciowych? 

3. Jaka jest efektywność kosztowa uzyskania jednostkowej oszczędności energii dla inwestycji 

w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej?  

4. Jakie są warunki czasowe realizacji celu dla poszczególnych działań? 

5. Czy przyjęte założenia programowe dotyczące rodzajów i wielkości projektów (np. definicja 

obiektów kwalifikowanych dla działania 9.3, progowa wielkość minimalna kosztu 

całkowitego, maksymalny udział środków unijnych) są odpowiednie dla realizacji 

zamierzonego celu w zakresie oszczędności energii? 

6. Czy wysokość alokowanych środków oraz przyjęte założenia finansowe dotyczące poziomu 

wsparcia są zachętą dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, którzy skorzystali ze 

wsparcia do podejmowania działań w zakresie efektywności energetycznej?  

 

3. Wymagania dotyczące metod badawczych 
Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. 

Proponowana metodologia będzie elementem oceny oferty w zakresie kryterium 2.  

Wymagane przez Zamawiającego minimum metodologiczne to: 

� Analiza danych zastanych (Desk Research), a w szczególności: 

� dokumentów programowych PO IiŚ, 

� obowiązujących dyrektyw unijnych z zakresu efektywności energetycznej, 

� polskiego prawodawstwa  z zakresu efektywności energetycznej, w tym: 

♦ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z późniejszymi 

zmianami, 

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w 

skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. z 2004 r. nr 267, poz. 2657), 

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia  

z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania 

danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz.U. Nr 185, poz. 1314), 
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♦ Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

wraz z późniejszymi zmianami.   

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek 

wysokosprawnego wytwarzania energii (Dz.U. nr 21, poz. 111). 

� „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” 

• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z kadrą zarządzającą Departamentów wdrażających 

działania 9.1, 9.2 i 9.3 POIiŚ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze wskazanymi przez 

Zamawiającego ekspertami z zakresu efektywności energetycznej i wysokosprawnej 

kogeneracji. Minimalna liczba badań – 7. 

 

� Wywiady kwestionariuszowe (CATI) z wybraną przez Wykonawcę grupą potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów. Minimalna liczba badań – 200. 

Podana powyżej propozycja narzędzi badawczych nie jest listą wyczerpującą, stanowi minimum 

metodologiczne wymagane przez Zamawiającego i może podlegać rozszerzeniu lub/i uzupełnieniom. 

Oczekuje się, iż Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie 

zaproponuje, właściwy z punktu widzenia celów ewaluacji, pełny katalog metod badawczych. 

Zostanie on przedstawiony w przygotowanym, w ramach realizacji umowy, raporcie 

metodologicznym.  

Zebranie wszystkich danych niezbędnych do realizacji badania ewaluacyjnego należy do obowiązku 

Wykonawcy. 

 

4. Odbiorcy wyników badania. 
Rezultaty przeprowadzonej ewaluacji zostaną wykorzystane przez instytucje zaangażowane w  

zarządzanie i wdrażanie PO IiŚ.   

Głównymi odbiorcami wyników badania będą:  
� Instytucja Zarządzająca PO IiŚ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;  

� Instytucja Pośrednicząca dla IX osi priorytetowej POIiŚ – Ministerstwo Gospodarki; 

� Instytucja Wdrażająca dla działań 9.1, 9.2 i 9.3 - NFOŚiGW; 

� Komitet Monitorujący PO IiŚ. 

 

5. Harmonogram realizacji badania.  
 W ramach realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

trzy raporty zgodnie z poniżej podanym harmonogramem:  

1.  Raport wstępny (metodologiczny) - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,  

2.  Raport końcowy (wersja wstępna) - najpóźniej w terminie 84 dni od dnia zawarcia umowy,  

3.  Raport końcowy (wersja ostateczna) - najpóźniej w terminie 98 dni od dnia zawarcia umowy.  

  

6. Struktura raportu ewaluacyjnego.  

Raport metodologiczny powinien zawierać następujące elementy: 

� Identyfikacja obszaru badawczego, 

� Szczegółowe pytania ewaluacyjne,  

� Opis technik i narzędzi badawczych,  

� Opis organizacji pracy Wykonawcy wraz z harmonogramem.  

  

Zarówno wstępna jak również ostateczna wersja raportu końcowego powinna zawierać, co najmniej 

następujące elementy:  
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Część wprowadzająca  

� Wprowadzenie,  

� Streszczenie raportu.  

Właściwa część raportu  

� Przedmiot badania i kontekst ewaluacji,  

� Metodologia badania – krótki opis,  

� koncepcja i projekt ewaluacji, stosowane metody badawcze,  

� Opis wyników badania w oparciu o pytania ewaluacyjne - informacje o zebranych 

danych i ich interpretacji,  

� Wnioski i rekomendacje.  

Dodatkowo do ostatecznej wersji raportu końcowego będą załączone następujące aneksy: 

� Tabela rekomendacji zgodna z załącznikiem 2 do OPZ   

� Szczegółowy opis zastosowanej metodologii,  

� Narzędzia badawcze zastosowane w trakcie badania,  

� Listę wykorzystanych w trakcie badania dokumentów,  

� Listę osób i instytucji, z którymi przeprowadzono wywiady,  

� Zbiór wszystkich materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji wchodzących w skład zamówienia badań jakościowych (transkrypcje 

wykonanych wywiadów lub wykonane podczas nich nagrania). 

Wszystkie ww. raporty muszą być przygotowane w języku polskim. Na raportach Wykonawca 

powinien zamieścić, zgodnie z obowiązującą Księgą Wizualizacji logo PO IiŚ i logo UE oraz 

informację, że raport powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w wersji elektronicznej (płyta CD) oraz 

papierowej (2 egzemplarze).  

Wykonawca zaprezentuje w siedzibie Zamawiającego wyniki badania ewaluacyjnego w formie 

prezentacji multimedialnej w terminie wskazanym przez Zamawiającego po przekazaniu ostatecznej 

wersji raportu końcowego. Dodatkowo –  po zakończeniu realizacji umowy - ewaluator zobowiązuje 

się  do  wzięcia udziału w ewentualnym spotkaniu uzgodnieniowym, omawiającym Tabelę wniosków 

i rekomendacji z jej adresatami. 

  

7. Wymagania dotyczące członków zespołu badawczego  
 Ze względu na konieczność zachowania obiektywności badania ewaluacyjnego, Zamawiający 

zastrzega, że żaden z członków zespołu realizującego badanie nie może być pracownikiem instytucji 

odpowiedzialnej za realizację PO IiŚ oraz nie może mieć służbowego bądź pozasłużbowego związku 

z potencjalnymi beneficjentami uczestniczącymi w badaniu.  

  

8. Informacje dodatkowe  
 W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia niezbędna jest znajomość przez Wykonawcę 
następujących dokumentów:  

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013,  

� Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ, 2007-2013,  

� Prawo UE i krajowe z zakresu efektywności energetycznej. 
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