Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
23-09-2019

Termin składania ofert
03-10-2019

Numer ogłoszenia
1207859

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Malgorzata.staniszewska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Staniszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 45 90 843

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1 Badanie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
2 Badanie ma na celu ocenę trafności i skuteczności wdrażania oraz wsparcia działań
informacyjno – promocyjnych podejmowanych w ramach objętego badaniem obszaru, a także
ewentualnych niezbędnych modyfikacji założeń wdrożeniowych.
Zakres badania będzie obejmował:
• Analizę treści (częstotliwości) materiałów informacyjno – promocyjnych publikowanych na
Facebook/YouTube - na ogólnym profilu Projektu Doradztwa Energetycznego oraz profilach
poszczególnych partnerów.
• Analizę potencjalnego zasięgu konferencji oraz liczby artykułów i wzmianek, które ukazały

się w prasie i Internecie po konferencji prasowej.
• Analizę potencjalnego zasięgu artykułów prasowych/audycji radiowych nt. Projektu
Doradztwa Energetycznego.
• Raport metodyczny zawierający:
- szczegółową koncepcję badania,
- dokładny opis metodyki planowanego badania,
- projekt narzędzi badawczych (m.in. scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet),
- dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem.
• Raport końcowy zawierający:
- streszczenie raportu w wersji polskiej i angielskiej – nie więcej niż 5 stron A4 dla każdej z
wersji,
- spis treści,
- wprowadzenie (opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis
okoliczności towarzyszących badaniu),
- szczegółowy opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- wnioski i rekomendacje z badania,
- załączniki, w tym załączniki zawierające zestawienia danych, np. w formie tabel/wykresów
(opis użytych danych, załączniki z formularzami użytych ankiet, wykorzystane źródła).

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem głównym badania jest dokonanie oceny efektów działań informacyjnych i
promocyjnych w latach 2015-2019, pod kątem przyjętych kierunków i wyboru narzędzi, w
tym w szczególności osiągnięcia wskaźników produktu w zakresie informacji i promocji
Projektu Doradztwa Energetycznego.

Przedmiot zamówienia
Badanie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” [Projekt Doradztwa Energetycznego].
• Badanie obejmować powinno identyfikację i interpretację aktualnego stanu realizacji celów
i ocenę aktualnego postępu we wdrażaniu oraz osiągnięte poziomy wartości docelowych
wskaźników produktu.
• Badanie ma na celu ocenę trafności i skuteczności dotychczasowych działań informacyjno-

promocyjnych, pod kątem doboru konkretnych narzędzi oraz jak najlepszego ich
dostosowania do bieżącego zapotrzebowania.
• Badanie powinno zidentyfikować dobre praktyki w obszarze objętym badaniem.
Badanie będzie finansowane w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”,
Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3.

Kod CPV
79419000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja badania do 20 grudnia 2019 r.

Załączniki







Zapytanie ofertowe
Załącznik do Formularza ofertowego - Wzór Wykazu usług w wersji edytowalne do
wykorzystania
Wzór Formularza ofertowego - w wersji edytowalnej do wykorzystania
Załącznik nr 2 do IPU - Protokół
Załącznik nr 1 do IPU - Opis przedmiotu zamówienia
Istotne Postanowienia Umowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia, oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu
składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 usługi w ramach jednej lub większej liczby umów polegających na
przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych projektów finansowanych ze środków UE.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia, oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej trzyosobowym
zespołem badawczym, posiadającym wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym koordynatora zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację
zamówienia. Koordynator zespołu, w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu
składania ofert), brał udział w co najmniej 2 zespołach badawczych, a w co najmniej 1

koordynował zespołem, w ramach jednej lub większej liczby umów polegających na
przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych projektów finansowanych ze środków UE.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena - 50 pkt. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: C=najniższa
oferowana cena/ cena ocenianej oferty x 50 pkt.
2. Koncepcja i metodyka - 50 pkt., z czego:
Koncepcja (max 30 pkt.)
Metodyka (max 20 pkt.)
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym,
który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Adres
Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
224590100

Fax
224590101

NIP
5220018559

Tytuł projektu
Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020

Numer projektu
POIS.10.01.00-00-0401/19-00

