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ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

ul. Kossutha 6;  40-844 KATOWICE  

nr telefonu/faksu  (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17 

1. Informacje wprowadzaj ące 
1.1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza do składania ofert na stanowisko 

starszy specjalista z zakresu ETV/asystent koordynatora projektu 

1.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie przepisu art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. 
ustawy. 

1.3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 
warunki określone w niniejszych IWZ. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 
2.1. W sprawach informacji o przedmiocie zamówienia, w tym o sposobie i zasadach 

wykonywania zamówienia: 

Izabela Ratman-Kłosińska; tel. 32 254 60 31 wew. 243; fax: 32 254 17 17, e-mail: i.ratman-

klosinska@ietu.pl, 

2.2. W sprawach formalnych: 

Agnieszka Paszewska; tel. 32 254 60 31 wew. 264; fax: 32 254 17 17, e-mail: 

a.paszewska@ietu.pl, 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych ze współkoordynowaniem 

działań w ramach projektu LIFEproETV mającego na celu promocję i upowszechnianie 
Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych EU ETV w Europie.  

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

3.2.1. działania kierownicze związane z pełnieniem roli asystenta koordynatora projektu; 

3.2.2. identyfikację i analizę systemów VES (voluntary environmental scheme) w UE i poza UE;  

3.2.3. identyfikację i analizę polityk innowacyjnych istotnych dla EU ETV ; 

3.2.4. opracowanie i przeprowadzenie webinariów szkoleniowych z zakresu  EU ETV; 

3.2.5. opracowanie i poprowadzenie badań ankietowych na temat przeszkód i czynników 
wpływających na uznanie i akceptację EU ETV oraz analiza uzyskanych danych; 

3.2.6. opracowanie metodologii oceny wpływu  programu EU ETV na środowisko, ocena 
wpływu pilotażowego programu EU ETV na środowisko, opracowanie metodologii 
wyznaczania kluczowych wskaźników efektywności środowiskowej projektu (KPI) oraz 
ich zdefiniowanie; 

3.2.7. monitorowanie oddziaływania projektu -  gromadzenie danych, koordynacja pracy;  

3.2.8. opracowanie planu powielania i przenoszenia oraz planu po zakończeniu realizacji 
projektu (After-LIFE Plan); 
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3.2.9. przygotowanie sprawozdania po zakończeniu realizacji projektu. 

4. Termin realizacji zamówienia 
4.1. Termin wykonania zamówienia: 09.2020-12.2022 

4.2. Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do zapytania 
ofertowego. 

5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną 

osobą spełniającą następujące warunki: 

5.1.1. posiada wykształcenie: wyższe lub podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub 
inżynierii środowiska lub gospodarki wodnej lub gospodarki odpadami; 

5.1.2. posiada min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu Jednostką Weryfikującą Technologie 
Środowiskowe;  

5.1.3. posiada doświadczenie w koordynowaniu działań promocyjno-informacyjnych w 
projektach; 

5.1.4. posiada min. 3 lata doświadczenia w usługach doradczych w zakresie programu EU ETV 

5.1.5. posiada dorobek w zakresie publikacji i prezentacji na konferencjach krajowych i 
międzynarodowych w zakresie EU ETV 

5.1.6. posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dofinansowywanych w ramach 
programów europejskich, ich monitorowaniu oraz opracowaniu raportów 

5.1.7. posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów zgodnych z ISO 17020  

5.1.8. posiada wiedzę dotyczącą aspektów środowiskowych oraz trendów w obszarze 
innowacyjnych  technologii  

5.1.9. posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i przygotowywaniu materiałów 
szkoleniowo-informacyjnych 

5.1.10. posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie 
i piśmie.  

5.2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający 
wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:  

5.2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 

5.2.2. CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 
119 z 4 maja 2016 r. ) - RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r.; 

5.2.3. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego potwierdzający wymagane kwalifikacje i 
doświadczenie opisane w pkt. 5.1. 

6. Miejsce i termin składania ofert 
6.1. Oferty, o treści zgodnej z wzorem należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres 

zamawiającego w  terminie do 18.09.2020 r. godz. 15:00 

6.2. Oferty składane osobiście będą przyjmowane w pok. 134 (sekretariat IETU) w godz. od 8:00 
do 15:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.  

6.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej lub faksem.  

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres: ietu@ietu.pl. Oferty 

składane faksem należy przesłać pod nr 32 254 17 17. 

6.4. Wraz z ofertą wykonawca złoży wszystkie wymagane dokumenty. 
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6.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę jej 
wysłania przesyłką pocztową, kurierską, faksem lub mailem. 

6.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. Badanie ofert 
7.1. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod 

względem oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwalifikacji i wiarygodności 
wykonawców oraz poziomu cen ofertowych. Badanie ofert jest poufne.  

7.2.  Zamawiający może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. Kryteria i sposób oceny ofert 

8.1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:  

Lp. Opis kryterium Waga kryterium [%] 

1. Cena 40% 

1.  

Doświadczenie w zakresie EU ETV: 

1.1 kierowanie jednostką weryfikującą technologie środowiskowe EU 

ETV 

> 3-4 lat 1 pkt. 

> 4-5 lat 2 pkt. 

> 5-6 lat 3 pkt. 

> 6 lat 4 pkt. 

1.2 wdrożenie systemu EU ETV w jednostce weryfikującej, w tym 

przygotowanie dokumentacji SZJ, rekrutacja ekspertów, uzyskanie 

akredytacji PCA 

NIE 0 pkt. 

TAK 2 pkt. 

1.3 zakończenie procedury weryfikacji technologii środowiskowej  

niezakończona 0 pkt. 

≥ 1 weryfikacja 2 pkt. 

1.4 realizacja projektów unijnych związanych z promocją EU ETV 

NIE 0 pkt. 

TAK 2 pkt. 
 

60% 
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8.2. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

Pi  = P1i + P2i 

gdzie : 

Pi  – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie; 

P1i - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena; 

P2i - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie w zakresie EU 
ETV; 

i  – numer ocenianej oferty. 

8.3. Ocena oferty wykonawcy w kryterium cena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto 
stawki za godzinę wykonania zamówienia podanej w formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

8.4. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium cena zostanie dokonane na 
podstawie wzoru: 

 
gdzie : 

P1i - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena; 

i  – numer ocenianej oferty; 

Cmin  – najniższa cena brutto stawki za godzinę wykonania zamówienia spośród ocenianych ofert; 

Ci  –cena brutto stawki za godzinę wykonania zamówienia ocenianej oferty. 

8.5. Ocena oferty wykonawcy w kryterium doświadczenie w zakresie EU ETV będzie dokonana w 
następujący sposób: 

P2i = (D1.1  + D1.2 + D1.3 + D1.4)x 60 

gdzie : 

P2i - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie w zakresie EU 
ETV; 

D1.1 – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium kierowanie jednostką 
weryfikującą technologie środowiskowe EU ETV; 

D1.1 - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium 1.2 wdrożenie systemu 
EU ETV w jednostce weryfikującej, w tym przygotowanie dokumentacji SZJ, rekrutacja 
ekspertów, uzyskanie akredytacji PCA; 

D1.1 - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium zakończenie procedury 
weryfikacji technologii środowiskowej; 

D1.1 - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium realizacja projektów 
unijnych związanych z promocją EU ETV; 

i  – numer ocenianej oferty. 

8.6. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w 
ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen lub upustów. 

8.7. Zamawiający udzieli zamówienia temu niewykluczonemu z postępowania wykonawcy, którego 
oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, tj. oferta, która w sumie uzyska największa liczbę punktów. 
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9. Postanowienia ko ńcowe 
9.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

9.2. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom. 

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 
podawania przyczyn. 

9.5. Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 
9.5.1. Załącznik Nr 1.  - Wzór oferty wykonawcy; 
9.5.2. Załącznik Nr 2.  - Wzór umowy. 

 

 

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 

 
mgr Ewa Małota 

   ................................................................... 

    /podpis Kierownika zamawiającego/ 

 

 

Katowice, dnia 10.09.2020 


