
 

 

 

Zapytanie ofertowe  
 

  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:  

  

Opracowanie treści książki „Polskie projekty LIFE” 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na wartość zamówienia, która nie przekracza 

kwoty 30 000 euro, zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW.  

  

1. Zamawiający  
  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul. Konstruktorska 3A  

02-673 Warszawa  

  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

  

2.1. Informacje podstawowe : 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści publikacji pt. „Polskie projekty LIFE”,  w wersji elektronicznej, 

w pliku Word. Z opracowanych treści zostanie przygotowana publikacja, w formie książki, prezentująca efekty 

realizacji w Polsce projektów sfinansowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ w latach 2007-2013 

oraz Programu LIFE w latach 2014-2015, współfinansowanych ze środków NFOŚiGW, a także zestawienie 

tabelaryczne prezentujące polskie projekty LIFE z lat 1992-2006 oraz 2016-2017, wraz z opisem projektów oraz 

podsumowaniem ich wyników. Książka będzie udostępniana podczas Dni Informacyjnych Programu LIFE oraz 

przy okazji spotkań i wydarzeń dotyczących Programu LIFE.  

 
a) objętość: 100-120 stron 
b) strona rozliczeniowa czcionka Calibri, 12 pkt., interlinia 2,  
c) format: pliki programu Word 

 

2.2. Wymagania: 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

wytworzonych w ramach zamówienia na zasadach, które zostaną określone w umowie. 

 

2.3. Zakres publikacji: 
 

1. Cel publikacji  

1.1. Publikacja ma być narzędziem promocji Programu LIFE w Polsce. Aby książka promowała Program LIFE 

konieczne jest wskazanie i podkreślenie tych elementów programu, które są najatrakcyjniejsze dla 

beneficjentów i decydują o tym, że projekty są realizowane w ramach tego programu. Do takich 

elementów należą m.in.: możliwość testowania i wdrażania oraz promocji rozwiązań rynkowych czy 

monitoring wpływu działań projektowych na osiąganie celów projektu. Finansowanie tych elementów 
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sprzyja temu, że Program LIFE może konkurować z innymi dostępnymi obecnie programami 

finansującymi projekty z obszaru ochrony środowiska, klimatu i ochrony przyrody. 

2. Wstęp  

2.1. Wstęp – wprowadzenie nt. instrumentu finansowego LIFE+ 2007-2013 i jego struktura oraz 
struktura Programu LIFE dla lat 2014-2020. Tu również historia Programu LIFE (maksymalnie 1 strona). 

Należy opisać co to jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE (KPK) i jaka jest jego rola oraz krótko 

przedstawić jaka jest przyszłość LIFE. Wspólna fotografia przedstawicieli Wydziału LIFE (dostarczy 
Zamawiający w dniu podpisania umowy). Całość poprzedzona słowem wstępnym Prezesa Zarządu 

NFOŚiGW oraz Kierownika Wydziału LIFE (te treści przekaże Zamawiający w dniu podpisania umowy). 
2.2. Unikalny mechanizm współfinansowania – na czym polega oraz przykłady, jak współfinansowane 

są projekty LIFE w innych krajach.  

2.3. Ogólne podsumowanie najważniejszych osiągnięć Programu LIFE, w tym nagrodzone projekty. 
2.4. Mapa rozmieszczenia projektów na terenie Polski, wraz z legendą. Mapa dotyczy projektów 

objętych współfinansowaniem NFOŚiGW. 

 

3. Rozdziały tematyczne 

Projekty powinny być ujęte w rozdziałach odpowiadających strukturze programu. Ponieważ LIFE+ 2007-

2013 składał się z 3 komponentów: I – Przyroda i różnorodność biologiczna, II – Polityka i zarządzanie w 
zakresie środowiska oraz III – Informacja i komunikacja, a Program LIFE 2014-2020, to 2 Podprogramy i 

łącznie 6 obszarów priorytetowych, na potrzeby tego opracowania proponuje się 5 rozdziałów, które 

tematycznie łączą obie struktury programów: 
 

I. Projekty innowacyjne – środowisko 

II. Projekty innowacyjne – klimat 

III. Ochrona przyrody 

IV. Projekty informacyjne – środowisko 

V. Projekty informacyjne – klimat  

 

Każdy z rozdziałów tematycznych powinien składać się z podrozdziałów dostosowanych do obszarów 

objętych grupami projektów. Na przykład dla rozdziału tematycznego III. Ochrony przyrody mogą to być 

takie podrozdziały jak: ochrona obszarów wodno-błotnych, ochrona lasów, ochrona gatunków itp. 

Opisując poszczególne projekty należy uwzględnić poniższy zestaw informacji: 

 

 Opis projektu: 

 Problem środowiskowy / opis stanu gatunku lub siedliska przyrodniczego objętych projektem; 

 Cele projektu; 

 Koszty projektu, z informacją o wysokości współfinansowania ze środków NFOŚiGW;  

 Krótki opis wykonanych najważniejszych prac (działań projektu); 

 Uzyskane najważniejsze efekty ekologiczne (w tym wskazanie i podkreślenie tych elementów 

programu, które dla beneficjentów stanowią o atrakcyjności Programu LIFE). 

Podsumować należy, w formie opisowej, wszystkie efekty (ekologiczne i rzeczowe), których 
osiągnięcie zakładał projekt. Jeśli pojawiły się inne, ważne efekty zrealizowanego projektu, to 

również należy je uwzględnić. Dla projektów będących nadal w fazie realizacji należy 

podsumować tylko te efekty, które nie ulegną zmianie do czasu zakończenia projektu. Pozostałe 

efekty należy jedynie wymienić jako efekty planowane.  

Odrębnie należy podsumować efekty specyficzne dla Programu i dla każdego z rozdziałów oraz 

podrozdziałów, w formie zestawień tabelarycznych i grafik (patrz niżej, w tym samym punkcie 2) 
Rozdziały tematyczne). 

 Przyszłość – należy opisać, co dzieje się w przypadku projektów zakończonych, lub opisać co 

będzie się działo po zakończeniu projektu w odniesieniu do projektów trwających.  

 Lokalizacja na mapie Polski (mapa ok. 4x4 cm). 
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 Lokalizacja na mapie topograficznej - dla projektów przyrodniczych (mapa ok. 10x15 cm lub 

większa, a w razie potrzeby indywidualne rozwiązania dobrze pokazujące lokalizację projektu). 

 Zdjęcia (co najmniej 1-3) dobrze obrazujące projekt, dostarczy Zamawiający. 

 

Podsumowania efektów ekologicznych i rzeczowych na różnych poziomach, w formie zestawień 

tabelarycznych i grafik: 

 Podsumowanie obu okresów, tj. LIFE+ i LIFE obejmujące efekty ekologiczne i rzeczowe 

projektów z lat 2007-2015 współfinansowanych ze środków NFOŚiGW (w broszurach LIFE 

można znaleźć ciekawe przykłady rozwiązań graficznych takich podsumowań np. w najnowszej 

broszurze „LIFE and the marine environment” dostępnej na stronie KE: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05dc1264-88a5-11e8-

ac6a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-73443527 ). 

 

Zbiorcze (tabelaryczne i graficzne) podsumowanie efektów jak np.: 

 Powierzchnia objęta działaniami czynnej ochrony (ujęte w hektarach, w różnych kategoriach 

np. wypas, wykaszanie, powierzchnie określonych siedlisk przyrodniczych z Dyr. Siedliskowej, 

wykup gruntów cennych przyrodniczo). 

 Liczba i lista gatunków z Dyrektywy Ptasiej i Dyr. Siedliskowej objęta projektami (jeśli możliwe, 

to przedstawić % populacji w kraju, UE i na świecie). 

 Projekty innowacyjne - należy wylistować innowacyjne technologie, rozwiązania 

przetestowane w ramach LIFE+ i LIFE. 

 Liczba osób objętych projektami, zgodnie z celami projektów, i % zmiany postaw osiągnięte w 

wyniku realizacji projektów. 

 

Należy jednak brać pod uwagę, że konieczne będą takie formy prezentacji podsumowania efektów, 

które najlepiej oddadzą konkretny efekt. Powyżej podano jedynie przykładowe rodzaje efektów 

możliwe do osiągnięcia w projektach LIFE. 
 

4. Zestawienie tabelaryczne projektów zaakceptowanych w naborach 2007 do 2015 (tylko projekty, 

które korzystały ze współfinansowania ze środków NFOŚiGW). Zestawienie powinno być 

sporządzone według następującego schematu: 

 Tytuł projektu (polski i angielski) 

 Nazwa beneficjenta koordynującego 

 Nazwa(y) współbeneficjenta(ów) 

 Numer LIFE i akronim (ułatwia odnalezienie projektu w Project database na stronie KE) 

 Dla obszaru ochrona przyrody: powierzchnia objęta działaniami oraz pow. obszaru(-ów) 

Natura 2000 (ha), nazwy obszarów 

 Koszt całkowity projektu (euro/zł), całkowity koszt kwalifikowany projektu (euro/zł) oraz 

udział (% / kwotowy) wsparcia KE i NFOŚiGW 

 Lata realizacji 

 Adres strony internetowej projektu 

 

Oprócz zestawienia tabelarycznego należy przedstawić te projekty w liczbach – w postaci wykresów i 
tabel obrazujących:  

 Liczby projektów w poszczególnych kategoriach tematycznych (wg. rozdziały tematyczne i 

podrozdziały, dodatkowo inne według potrzeb) 

 Liczby beneficjentów koordynujących i współbeneficjentów według typów podmiotów 

(samorządy, Parki Narodowe, firmy itd.)  
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 Wartości dotyczące finansowania - podsumowanie wkładu KE dla lat 2007-2013, 2014-2017  

i 2007-2015 oraz podsumowanie współfinansowania ze środków NFOŚiGW dla lat 2007-2013, 

2014-2017 i 2007-2015 (tabele i grafiki). 

 

W odrębnej tabeli należy przedstawić zestawienie polskich projektów LIFE realizowanych przed 

naborem 2007 (1992-2006) oraz projektów realizowanych w latach 2007-2015, które nie korzystały ze 
współfinansowania Programu LIFE. Należy również uwzględnić projekty zaakceptowane przez KE  

w naborach 2016-2017, z wyróżnieniem projektów korzystających ze współfinansowania NFOŚiGW  

i projektów nie korzystających z takiego współfinansowania. Należy zaznaczyć wzrastającą liczbę 
projektów międzynarodowych w kolejnych naborach LIFE.  

 

2.4. Udział liczby projektów w poszczególnych rozdziałach książki 
 

Zakresem opracowania objętych jest 69 projektów. Pięć podstawowych rozdziałów książki opierać się 
będzie na następującej liczbie projektów: 
 
I. Projekty innowacyjne środowisko – 18 projektów. 
II. Projekty innowacyjne klimat – 1 projekt (Radom). Dodatkowy należy wspomnieć klimatyczne 
aspekty poruszane w projektach opisanych w rozdziale I - Projekty innowacyjne środowisko. Łącznie 
jest to 11 projektów, w tym 2 dotyczące OZE (EC BREC, Pyrzyce), 3 energetyczne (Investeko, FU-WI, 
IMBIGS), 2 glebowe (Inst. Ogrodnictwa, IRWiRZ), a dodatkowo UWr, Enspirion, UŁ, RZGW Warszawa. 
III. Ochrona przyrody – 38 projektów. Dodatkowo należy wspomnieć przyrodnicze aspekty wśród 
projektów opisanych w rozdziale I. Projekty innowacyjne środowisko. Łącznie są to 2 projekty (IBL, 
FRUG). 
IV. Projekty informacyjne środowisko – 9 projektów. 
V. Projekty informacyjne klimat – 3 projekty. Dodatkowo należy wspomnieć klimatyczne aspekty 
wśród projektów opisanych w rozdziale IV. Projekty informacyjne środowisko. 
 

2.5. Dostępne materiały: 

 
Opracowanie dotyczy 69 projektów (Załącznik nr 1). Wśród tych projektów wydzielono kategorie: 

A- 25 projektów posiada kompletną dokumentację dostępną na stronie KE w Project database 

(dostępny jest co najmniej After-LIFE Plan oraz Raport dla laika). 

B- 8 projektów, to projekty zakończone i zamknięte w KE i NFOŚiGW, jednak na stronie KE w Project 

database nie ma dostępnych materiałów na temat osiągniętych wyników. Materiały te można 

odnaleźć na stronach internetowych tych projektów lub jeśli nie będzie to możliwe, można 

wykorzystać materiały przekazane przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy z Wykonawcą, 

zawierające raporty. 

C- 16 projektów jest zakończonych lub bliskich zakończenia, w tym 11 projektów, to projekty 

zakończone, które złożyły Raporty końcowe do KE. Dodatkowo 5 projektów (kategoria C1) złoży 

Raporty końcowe w najbliższym czasie. Na stronie KE w Project database nie ma dostępnych 

materiałów na temat osiągniętych wyników. Materiały te można odnaleźć na stronach 

internetowych tych projektów lub jeśli nie będzie to możliwe, bezpośrednio u beneficjenta 

koordynującego projekt. Materiały te można odnaleźć na stronach internetowych tych projektów 

lub jeśli nie będzie to możliwe, bezpośrednio u beneficjenta koordynującego projekt. 

D- 20 projektów jest w trakcie realizacji. Większość tych projektów jest mocno zaawansowana w 

realizacji, co pozwala sformułować co najmniej wstępne wnioski na temat efektów możliwych do 

osiągnięcia. Informacje na ten temat można odnaleźć na stronach internetowych tych projektów 

jak również poprzez bezpośredni kontakt z beneficjentem koordynującym projekt. 
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2.6. Zakres prac dla Wykonawcy: 
 

a) opracowanie merytoryczne treści książki „Polskie projekty LIFE”;  
b) zaproponowanie umieszczenia w tekście grafik udostępnionych przez Zamawiającego; 
c) wskazanie materiału, który powinien być przedstawiony w postaci tabel lub wykresów, a także 

graficznie w inny sposób; 
d) przygotowanie treści poprawnych stylistycznie i gramatycznie. 

  
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne materiały do opracowania treści książki „Polskie 
Projekty LIFE” w dniu podpisania umowy w formie elektronicznej (w plikach Word lub PDF).  

3. Wartość zamówienia 
 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na maksymalnie 30 000,00 zł brutto.  

 

4. Termin wykonania zamówienia  
 

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2019 r.  

 

5. Sposób przygotowania ofert  
 

Oferta, musi zawierać:  

1) ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia, 

2) termin realizacji opracowania w dniach, od dnia podpisania umowy i otrzymania materiałów od 

Zamawiającego,  

3) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. 
 

Oferta musi być przedstawiona na formularzu ofertowym (Załącznik 2) i podpisana przez osobę do tego 

uprawnioną. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 6.  

  

6. Wymagania podmiotowe  
  

Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, potrzebnych do zrealizowania 
zamówienia, zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty: 

 potwierdzenie w formie oświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania 
ofert, wykonywania pracy związanej z projektami przez okres co najmniej 2 lat, w tym co najmniej 1 rok 
w programach z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przyrody lub klimatu (np. beneficjent 
projektu, monitor projektu, koordynator projektu), 

 oświadczenia, że w okresie ostatnich 2 lat, przed upływem terminu składania ofert, potwierdza 
wykonanie minimum 3 opracowań tekstów (książka, podręcznik, poradnik, artykuł, inne opracowanie 
merytoryczne) w zakresie finansowania/zarządzania projektami LIFE (wskazanych w wykazie 
sporządzonym wg. wzoru – Załącznik 3),  

 potwierdzenie w formie oświadczenia wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska lub nauk 
przyrodniczych lub  nauk o klimacie oraz zarządzania projektami (np. certyfikat Prince 2).  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia 
dokumentów. 
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7. Sposoby oraz termin składania ofert  
  

Ofertę należy przesłać w terminie do 25.04.2019 roku na adres e-mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl.  

Liczy się data wpływu mejla na skrzynkę Zamawiającego, a nie wysłania go przez wykonawcę. Oferty złożone 

po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (podlegają odrzuceniu).  

 

8. Kryteria oceny ofert  
 

Za ofertę ważną, uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia i złożona przez wykonawcę spełniającego wymagania opisane w pkt. 5 i 6. 

   

Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następującego kryterium:  

•  Cena – 70% (pkt.)  

 

Najniższa ofertowana cena  

----------------------------------- x 70 pkt.  

Cena ocenianej oferty  

 

 Termin wykonania – 30% (pkt.) 

  90 dni – 0 pkt. 

 89-85 dni – 10 pkt. 

 84-80 dni – 20 pkt. 

 79 i mniej dni – 30 pkt.  

 

9. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

złożonych w wyznaczonym terminie. 

 

10.  Osoba do kontaktu 
 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

Joanna Heyda, Starszy Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW 

tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887, mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl  
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