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ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO                                                                           
pn.  

„Ewaluacja kryteriów i systemu  wyboru projektów w ramach VIII osi priorytetowej „ Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020.  

 

 

Część I:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
 

I. Uzasadnienie badania:  

 

Konieczność przeprowadzenia badania wynika z Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji bieżącej kryteriów i 

systemu wyboru projektów został nałożony przez Krajową Jednostkę Ewaluacji w Wytycznych w 

zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.  

 

Obiektywne, trafne i prawidłowo zaprojektowane kryteria służą właściwej ocenie wniosków i 

pozwalają na wybór najlepszych projektów. Jednocześnie są pomocą dla potencjalnych beneficjentów 

przy przygotowywaniu projektów poprzez precyzyjne określenie wymogów, jakie musi spełnić 

projekt, aby otrzymać wsparcie.  Przeprowadzenie ewaluacji kryteriów i systemu wyboru projektów 

może przyczynić się do zwiększenia trafności w wyborze projektów, które w największym stopniu 

przyczyniają się do realizacji celów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Odpowiednio 

zaprojektowany system wyboru i oceny projektów gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.   

 

II. Cel badania:  

 

Celem badania jest bieżąca ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach VIII osi 

priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

 

Dnia 31 grudnia 2015 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło I nabór 

wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. Nabór rozpoczął się 1 lutego i zakończył się 31 marca 2016 r. Obecnie trwa 

ocena projektów. Jednocześnie w II kwartale 2016 r. rozpoczęły się kolejne dwa nabory wniosków w 

trybie konkursowym (jeden dla regionów słabiej rozwiniętych, drugi zaś dla regionu lepiej 

rozwiniętego, tj. województwa mazowieckiego)
1
. Kolejne nabory planowane są również w latach 

2017-2019.  

 

W związku z powyższym niniejsze badanie ma na celu identyfikację ewentualnych niezbędnych 

dostosowań kryteriów oceny i wyboru projektów pod kątem  zapewnienia realizacji celów VIII osi 

                                                           
1
 Oba nabory wniosków o dofinansowanie zostały ogłoszone 30 maja 2016 r.  
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priorytetowej i programu, a także ewentualnego udoskonalenia kryteriów. Niniejsze badanie będzie 

służyło Zamawiającemu w skonstruowaniu optymalnego z punktu widzenia programu systemu 

wyboru i oceny projektów, a jego wyniki zostaną wykorzystane przy przeprowadzaniu kolejnych 

naborów. 

 

 

III. Szczegółowe cele badania: 

 

Badanie ma na celu dokonanie oceny: 

a) jakości kryteriów (obiektywności, mierzalności, weryfikowalności, jednoznaczności 

i precyzyjności, poprawności merytorycznej, spójności wewnętrznej, w tym spójności 

z dokumentami programowymi); 

b) skuteczności systemu kryteriów (tj. zdolności do wyboru projektów optymalnych z 

punktu widzenia celów interwencji), w tym w szczególności spójności z założeniami i 

celami interwencji, adekwatności nadanych wag z punktu widzenia celów interwencji, 

istotności kryteriów, zdolności do identyfikowania dobrych jakościowo projektów; 

c) systemu oceny i wyboru projektów (tj. efektywności  rozplanowania konkursów, 

sposobu organizacji procesu naboru i oceny projektów). 

 

IV. Kryteria ewaluacyjne:  

 Trafność – pozwoli ocenić adekwatność kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru i 

oceny projektów do potrzeb grup docelowych, 

 Skuteczność - pozwoli ocenić, w jakim stopniu kryteria wyboru projektów oraz system 

wyboru i oceny projektów przyczyniają się do wyboru projektów najlepiej realizujących cele 

VIII osi priorytetowej oraz Programu. 

 Efektywność - pozwoli ocenić stosunek nakładów poniesionych na funkcjonowanie systemu 

wyboru i oceny projektów do uzyskanych rezultatów (tj. czy przyjęty system oceny i wyboru 

zapewnia wybór projektów najlepszych jakościowo, 

 Spójność wewnętrzna –  pozwoli ocenić czy kryteria wyboru projektów i system wyboru 

projektów nie są wewnętrznie sprzeczne z celami VIII osi priorytetowej oraz celami 

Programu.  

 

V.  Zakres badania: 

 

Zakres przedmiotowy:  

 

A. Ocena kryteriów wyboru projektów  

 

Badaniem zostaną objęte kryteria wyboru projektów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura                            

i Środowisko 2014 – 2020, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które 

muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie.  

 

1. Wykonawca dokona oceny jakości kryteriów, tj. sposobu ich sformułowania oraz ich definicji 

z uwzględnieniem w szczególności: 

 obiektywności, 
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 mierzalności,  

 weryfikowalności, 

 jednoznaczności i precyzyjności, 

 poprawności merytorycznej,  

spójności wewnętrznej, tj. braku sprzeczności wewnętrznej kryterium i pomiędzy kryteriami, 

spójności z dokumentami programowymi. 

2. Wykonawca dokona oceny skuteczności systemu kryteriów wyboru projektów, tj. zdolności 

do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia celów interwencji i celów programu 

operacyjnego oraz założeń sformułowanych na potrzeby systemu Ram Wykonania z 

uwzględnieniem następujących zagadnień szczegółowych: 

 adekwatność kryteriów do założeń i celów VIII osi priorytetowej i programu 

operacyjnego, w tym do poszczególnych obszarów interwencji (w tym do 

wskaźników realizacji oraz Kluczowych etapów wdrażania uwzględnionych w 

Ramach Wykonania), 

 adekwatność znaczenia (wagi) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia 

celów VIII osi  i programu operacyjnego (w tym założeń Ram Wykonania), 

 istotność kryteriów (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych a istotnych z punktu 

widzenia celów VIII osi i programu, w tym założeń Ram Wykonania i/lub eliminacja 

kryteriów, które nie mają istotnego wpływu na wybór projektów), 

 wpływ kryteriów na realną jakość przedkładanych projektów, 

 zgodność kryteriów z logiką projektową, 

 efektywność  kryteriów – w szczególności  pod kątem generowania zbędnych                       

i nieuzasadnionych kosztów przygotowania wniosków przez projektodawców, 

 zagrożenie dyskryminacji lub nierównego traktowania określonych grup 

potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych, 

 spójność z zasadami realizacji polityk horyzontalnych. 

 

B. Ocena systemu oceny i wyboru projektów  

 

Wykonawca dokona analizy zaplanowanego systemu wyboru i oceny projektów : 

 

1. Wykonawca dokona oceny rozplanowania naborów w 2016 r., w kontekście: 

 osiągnięcia celów VIII osi i celów programu operacyjnego, 

 osiągnięcia wskaźników i celów Ram Wykonania, 

 cech/ specyfiki projektów (czas na przygotowanie projektów, czas potrzebny na realizację 

projektów), 

 potencjału instytucjonalnego instytucji dokonującej oceny i wyboru (rozplanowanie w czasie 

oraz podział środków); 

  

2. Wykonawca dokona oceny sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru 

projektów w kontekście celów VIII osi i celów programu operacyjnego, w tym: 

 ogłoszenie naboru (dostępność informacji o naborach, czytelność i poprawność dokumentacji 

dot. naboru, trafność zakresu i treści regulaminów naborów w kontekście celów programu i 

celów działania, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), 
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 proces naboru wniosków, w tym czas potrzebny na nabór wniosków, adekwatność kwoty 

alokacji środków. 

 

 

Zakres czasowy:  Badanie obejmie I nabór wniosków. Nabór rozpoczął się 1 lutego i zakończył się 

31 marca 2016 r. Obecnie trwa ocena projektów  

 

 

 

VI. Pytania badawcze 

 

Zaproponowane przez Zamawiającego pytania badawcze stanowią niezbędne minimum. Zamawiający 

oczekuje, że Wykonawca zaproponuje dodatkowe pytania badawcze, które pogłębiają lub 

wprowadzają nowe zagadnienia, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z  przedmiotem badania; 

są adekwatne do celów badania oraz istotne z punktu widzenia użyteczności wyników otrzymanych w 

odpowiedzi na te pytania. Zaproponowane dodatkowe pytania badawcze podlegać będą ocenie.  

 

A. Ocena kryteriów wyboru projektów:   

a) Ocena jakości kryteriów:  

 

1) Czy oceniane kryteria wyboru projektów są adekwatne względem celu głównego i celów 

szczegółowych VIII osi priorytetowej, a także celów Programu (głównie biorąc pod uwagę: 

cele działania, przewidywane wskaźniki ich pomiaru, konieczność realizacji Ram Wykonania, 

specyfikę branży, przedmiot projektów, charakterystykę beneficjentów)? Jeśli nie, to jakich 

zmian należy dokonać? 

2) Czy zastosowane kryteria wyboru projektów są właściwie sformułowane, tj. ich definicja jest 

precyzyjna i zrozumiała, są poprawne merytorycznie,  mierzalne, obiektywne, łatwe do 

weryfikacji/jednoznaczne, (zarówno dla osób oceniających, jak i wnioskodawców)? Jeśli 

kryteria nie są właściwie sformułowane, to jakich zmian należy dokonać (zmiana nazwy 

kryterium, definicji kryterium, sposobu jego oceny, etc.)? 

3) Czy analizowane kryteria wyboru projektów są wzajemnie niesprzeczne, rozłączne i czy 

charakteryzują się wewnętrzną spójnością?  

4) Czy punktacja/opisy znaczenia kryteriów zostały poprawnie określone? Jeżeli nie, to jakich 

zmian należy w nich dokonać? 

5) Czy zaproponowany katalog kryteriów jest spójny i zapewnia całościową ocenę projektu? Czy 

kryteria odnoszą się do wszystkich najważniejszych elementów dobrego projektu (diagnoza 

problemów, grupa docelowa, cele, rezultaty, opis zadań, potencjał, sposób zarządzania, 

budżet itd.)? 

6) W jaki sposób kryteria wpisują się w realizację polityk horyzontalnych? Czy są z nimi spójne? 

Czy konieczne są jakieś zmiany w tym obszarze? Jeśli tak, to jakie? 
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b) Ocena skuteczności systemu kryteriów:  

 

1) Czy kryteria wyboru projektów umożliwiają wybór najlepszych projektów, które w 

największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów VIII osi jeśli chodzi o logikę 

interwencji? Jeśli nie, to jakie są tego powody?  

2) Czy kryteria eliminują projekty wadliwe/złe, które nie mają wpływu na osiągnięcie założonych 

celów VIII osi? Jeśli nie, to co należałoby zmienić, by tak było? 

3) Czy kryteria wyboru projektów w ramach i działania sprzyjają wyborowi projektów, które 

pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych Ram Wykonania? 

 

4) Czy analizowane kryteria mają realny wpływ na jakość projektu, główne jego produkty i 

rezultaty (a nie jakość wniosku o dofinansowanie, tzn. czy nie weryfikują jedynie poprawności 

projektu z zasadami logiki i dokumentacją)? 

5) Czy kryteriom przypisano adekwatne znaczenie (wagę) z punktu widzenia celów programu i 

działania (w tym założeń do Ram Wykonania)? Czy w przypadku ocenianych/planowanych 

naborów wniosków, w zestawie kryteriów znajdują się takie, które w zbyt małym stopniu (np. 

premiowane zbyt małą liczbą punktów) mają wpływ na wybór pożądanych projektów? W jaki 

sposób należałoby to zmienić? 

6) Czy zastosowanie zaproponowanych kryteriów wyboru projektów implikuje dodatkowe 

(zbędne) koszty przygotowania projektów przez potencjalnych beneficjentów wsparcia? Jeśli 

tak, to jakie korekty należałoby poczynić w tym obszarze? 

7) Czy któreś z analizowanych kryteriów wyboru projektów mogą dyskryminować jakichś grupy 

potencjalnych beneficjentów? Jeśli tak, to dlaczego? Jakiego typu są to kryteria i w jakich 

obszarach może dochodzić do dyskryminacji określonych grup potencjalnych beneficjentów? 

 

B. Ocena systemu oceny i wyboru projektów: 

 

1) Czy rozplanowanie (czas trwania) konkursów jest prawidłowe z punktu widzenia specyfiki 

projektów, jak również potrzeb oraz możliwości potencjalnych beneficjentów? 

2) Czy ogłoszenia o naborach wniosków oraz treść regulaminu konkursu zostały sformułowane w 

sposób zrozumiały dla wnioskodawców? Czy są jednoznaczne i kompletne? 

3) Czy zakres dokumentów wymaganych do przygotowania wniosku o dofinansowanie jest właściwy, 

czy powinien zostać poszerzony/zawężony? Czy jest on dostosowany do specyfiki projektów, które 

mogą zostać objęte wsparciem? 

4) Czy terminy wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków umożliwiały zgromadzenie niezbędnych 

dokumentów oraz przygotowanie wniosków odpowiadających sformułowanym wymaganiom? 

Jeżeli nie, to jaki termin na przygotowanie wniosków oraz wymaganej dokumentacji jest 

optymalny przy uwzględnieniu zarówno potrzeb oraz możliwości wnioskodawców, jak i 

konieczności sprawnego procesu zarządzania działaniem? 

5) Czy częstotliwość ogłaszania konkursów, czas trwania naborów oraz wskazane kwoty alokacji 

uwzględniają specyfikę działania? Jakie ewentualne zmiany należałoby wprowadzić w odniesieniu 

do częstotliwości ogłaszania i czasu trwania naborów oraz kwot alokacji? 
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VII. Metodyka badania: 

 

Podana poniżej propozycja metod i technik badawczych nie jest listą wyczerpującą, zawiera jedynie 

minimum metodologiczne. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i 

doświadczenie zaproponuje, właściwe z punktu widzenia celów badania,  dodatkowe  metody/techniki 

badawcze. Zaproponowana przez Wykonawcę koncepcja realizacji badania, w tym dodatkowe 

metody/techniki (poza tymi, które zostały wskazane poniżej) podlegać będzie ocenie. Za adekwatnie 

zaproponowaną koncepcję badawczą uznana zostanie koncepcja, która zawiera logiczną konstrukcję i 

spójne  ujęcie  całego badania,  a w tym zawiera przejrzyste i jasno powiązane pytania, metody i etapy 

realizacji badania wraz z uzasadnieniem zaproponowanego podejścia w świetle przedmiotu, 

problemów i celów badawczych.  

Poszczególne elementy analizy powinny umożliwiać pełną realizację celów, zakresu badania oraz 

uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze.  

 

1. Analiza danych zastanych w zakresie wskazanych dokumentów źródłowych 

wymienionych w pkt. VIII OPZ.   

2. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami instytucji zaangażowanych 

w realizację PO IIŚ, w tym : 

 przedstawicielami  Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu VIII osi PO 

IiŚ 2014-2020 ( MKiDN) – 2 wywiady, 

 przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014- 2020 (MR) – 1 

wywiad, 

3.  Wywiady przeprowadzone przy użyciu techniki CATI lub CAWI   z beneficjentami oraz 

nieskutecznymi wnioskodawcami – co najmniej 25 wywiadów .  

4. Panel ekspercki (eksperci z dziedziny kultury, spoza zespołu badawczego (co najmniej 3 

ekspertów) oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ: Instytucji 

Zarządzającej (MR) i Instytucji Pośredniczącej (MKiDN).   

 

VIII. Dokumenty źródłowe: 

 

1. Dokumentacja programowa i konkursowa: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 -2020 (SZOOP,w tym załącznik nr 6 do SZOOP – System oceny i 

wyboru projektów w ramach PO IiŚ)  

 Kryteria wyboru projektów dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury (załącznik nr 3 do SZOOP), 

 Ogłoszenie o naborze  

 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

 Regulamin konkursu,  

 Regulamin Komisji Oceny Projektów, 

2. Regulacje krajowe i unijne: 

 Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020, 



 
 

7 

 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa 

wdrożeniowa), 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, 

EFRROW oraz EFMiR.  

3. Raporty z przeprowadzonych dotychczas badań podobnych obszarów np.: 

 Raport końcowy – Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko (styczeń 2010 r.), Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego 

 Raport końcowy z badania – Analiza kryteriów wyboru projektów Programu 

Infrastruktura i Środowisko (październik 2008 r.), Zamawiający: Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. 

 

 

4. Inne dokumenty: 

 Robocze tłumaczenie stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego VIII osi 

priorytetowej PO IiŚ – część 1, 

 Robocze tłumaczenie stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego VIII osi PO IiŚ –    

część 2, 

5. Złożone wnioski o dofinansowanie.    

 

IX. Odbiorcy wyników badania 

 

Rezultaty przeprowadzonej ewaluacji zostaną wykorzystane przede wszystkim przez instytucje 

zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie POIiŚ. Głównymi odbiorcami wyników badania będą: 

 Instytucja Pośrednicząca (MKiDN) dla VIII osi priorytetowej PO IiŚ, 

 Instytucja Zarządzająca POIiŚ (MR), 

 Komitet Monitorujący POIiŚ,  

 Krajowa Jednostka Ewaluacyjna (MR), 

 pośrednio - potencjalni beneficjenci VIII osi priorytetowej POIiŚ. 

 

X. Harmonogram i sposób prezentacji wyników badania   

 

Realizacja badania planowana jest w okresie sierpień  – listopad br. W trakcie prowadzenia ewaluacji 

przewiduje się, iż Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raporty z wykonania badań, zgodnie z 

podanym poniżej harmonogramem: 

1) Raport metodologiczny: W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego, do którego Zamawiający, w ciągu 

5 dni roboczych będzie miał możliwość zgłoszenia uwag. Uwagi Zamawiającego powinny 

zostać uwzględnione w raporcie w ciągu kolejnych 5 roboczych  dni, co oznacza, że 



 
 

8 

 

ostateczny raport (w formie elektronicznej i drukowanej – 2 egzemplarze) zostanie przekazany 

Zamawiającemu w terminie 20 dni roboczych od podpisania umowy. Raport będzie zawierał 

następujące elementy: 

 szczegółową koncepcję badania, 

 dokładny opis metodologii planowanego badania, 

 projekt narzędzi badawczych ( m.in. scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet, itd.),  

 dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem. 

 

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić zaproponowaną 

koncepcję i metodologię badania z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, którymi posłuży się przy 

realizacji badania.  

2) Raport końcowy: W terminie do 24 października 2016 r. Wykonawca przedstawi wstępny 

raport, do którego Zamawiający, w ciągu 10 roboczych dni będzie miał możliwość zgłoszenia 

uwag. Uwagi Zamawiającego powinny zostać uwzględnione w raporcie w ciągu kolejnych 10 dni 

roboczych, co oznacza, że ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana 

Zamawiającemu w terminie do 23 listopada 2016 r. Raport końcowy Wykonawca dostarczy w 

wersji elektronicznej (CD-ROM) oraz papierowej (3 egzemplarze). Raport sporządzony na 

podstawie przeprowadzonego badania musi udzielać wyczerpującej odpowiedzi na postawione 

pytania ewaluacyjne.  

Raport będzie zawierał następujące elementy: 

Raport powinien zostać opracowany w języku polskim i mieć następującą strukturę: 

A. Streszczenie raportu w wersji polskiej i angielskiej – nie więcej niż 5 stron A4 dla każdej z 

wersji, 

B. Spis treści, 

C. Wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności 

towarzyszących badaniu), 

D. Szczegółowy opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,   

E. Wnioski i rekomendacje z badania, 

F. Aneksy, w  tym  aneksy  zawierające  zestawienia  danych,  np. w formie tabel/wykresów  

(opis  użytych danych, załączniki z formularzami użytych ankiet, wykorzystane źródła). 

 

Objętość raportu nie może być mniejsza niż 60 stron druku, liczba znaków na stronie - 1800 ze 

spacjami, czcionka Times New Roman. 

Ponadto, raport końcowy z badania musi stanowić spójną całość, zarówno pod kątem stylistycznym, 

jak i redakcyjnym. Zamawiający zastrzega, iż opracowania częściowe, niedokończone lub 

niezredagowane nie będą przyjmowane. 

Raport końcowy musi zawierać rozdział nt. rekomendacji wynikających z badania. Rekomendacje 

mają zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie, operacyjne zastosowanie, tzn. w 

formie propozycji konkretnych zapisów oraz przypisaniem każdej rekomendacji adresata. Musi także 

zostać dokonana ich priorytetyzacja.  
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Wzór tabeli rekomendacji stanowi załącznik nr 2 do  Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl/media/10476/zal_uchwala_49_Plan_ewaluacji.pdf).                                

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania powyższej tabeli, aktualnej na dzień sporządzania 

rekomendacji. 

Wykonawca przedstawi ponadto wyniki badań w formie prezentacji w programie Power Point. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania wyników prac na maksymalnie 3 spotkaniach 

(w zależności od potrzeb Zamawiającego). W każdym spotkaniu musi wziąć udział kierownik 

badania. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z  Zamawiającym.  

Dodatkowo w razie potrzeby, Wykonawca zostanie zaproszony do wzięcia udziału w spotkaniu 

konsultacyjnym omawiającym tabelę wdrażania rekomendacji z jej adresatami. 

 

XI. WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z 

Zamawiającym, w tym: 

 konsultowania metodologii i narzędzi badawczych, 

 pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym: poprzez kontakt telefoniczny oraz drogą 

elektroniczną przez wyznaczoną osobę do kontaktów roboczych. Ponadto, na wniosek 

Zamawiającego, Wykonawca musi stawić się na spotkaniach (możliwość ich organizacji nie 

częściej niż co 3 tygodnie) w siedzibie u Zamawiającego, w trakcie których Wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia stanu realizacji badania i odpowiedzi na pytania i 

wątpliwości Zamawiającego. Na spotkaniach z Zamawiającym wymagany jest każdorazowo 

udział kierownika badania, 

 informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych 

dla realizacji badania. Zamawiający zastrzega, iż na prośbę Zamawiającego Wykonawca 

będzie zobligowany do przedstawienia pisemnego raportu z realizacji z badania. 

 

Wykonawca zobligowany jest do zachowania w tajemnicy, wszystkich danych pozyskanych przy 

wykonywaniu umowy, w tym danych osobowych, a także innych informacji mogących mieć charakter 

poufny, dotyczących przedmiotu umowy.  

Wykonawca, w tym członkowie zespołu badawczego zostaną zobligowani do zapewnienia 

bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 

W szczególności jako poufne należy traktować wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego, 

o ile nastąpi ich przekazanie w trakcie realizacji badania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia anonimowości wszystkim respondentom badania. 

https://www.pois.gov.pl/media/10476/zal_uchwala_49_Plan_ewaluacji.pdf
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XII. 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 programowanie oraz zarządzanie PO IiŚ. Członkowie zespołu ewaluacyjnego nie 

mogą być również przedstawicielami beneficjentów lub aplikujących wnioskodawców VIII osi PO IiŚ 

oraz nie mogą być ekspertami oceniającymi wnioski w ramach VIII osi PO IiŚ.  

Szczegółowe wymagania dotyczące Zespołu badawczego zostały określone w Części II. pkt b.  

 

XIII. Finansowanie zamówienia i identyfikacja wizualna 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy 

technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W związku z powyższym wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) muszą zawierać 

oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej dla PO IiŚ 2014-2020, zawartym w 

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji (dokument do pobrania: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_benefic

jenta_info_promo.pdf ) oraz Karcie wizualizacji Programu Infrastruktura i Środowisko ( dokument do 

pobrania: (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf) Ciąg 

logotypów powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

odpowiednie logotypy po podpisaniu umowy.  

Zamawiający informuje, że na zakończenie procesu realizacji badania zostanie dokonana ocena 

zamówionej pracy w oparciu o  Wzór karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania 

ewaluacyjnego , który stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 

na lata 2014-2020.  
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Częś ć  II. Warunki udziału w pośtępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

 

a)  posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zrealizował co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto ( czterdzieści 

tysięcy złotych brutto) każda (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w 

walucie obcej - wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia 

umowy o świadczenie usługi) polegające na wykonaniu analizy lub ewaluacji lub badania w ramach 

projektów finansowanych/ współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków 

publicznych.  

Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 

warunku (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1) oraz na podstawie wykazu wykonanych 

głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączonych dowodów czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 2). 

 

b) dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej trzy osobowym zespołem badawczym, który będzie odpowiedzialny za 

realizację zamówienia, tj.: 

 

kierownikiem zespołu, który: 

 posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie ,  

 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierowniczą w 

co najmniej 3 projektach badawczych w ramach projektów 

finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich, lub innych środków 

publicznych,  

 jest autorem lub współautorem co najmniej 3 raportów z badań 

ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz w ramach programu/ów współfinansowanych ze środków 

europejskich  , w tym co najmniej 1 raportu którego głównym przedmiotem była analiza/ 

ocena systemu wyboru i oceny projektów realizowanych w ramach projektów 

finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków 

publicznych, 

 posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

 

co najmniej dwóch specjalistów ds. ewaluacji, z których każda: 

 posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie, 

 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako członek 

zespołu badawczego w realizacji co najmniej 3 badań ewaluacyjnych dot. programu/ów 

finansowanych współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków 

publicznych, w których był odpowiedzialny m.in. za projektowanie i opracowanie metod i 
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technik badawczych, analizę i interpretację danych, prowadzenie indywidualnych  wywiadów 

pogłębionych i/lub moderowanie panelu ekspertów.   

  jest autorem lub współautorem co najmniej 2 raportów z badań 

ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz w ramach programu/ów współfinansowanych ze środków 

europejskich, w tym 1 raportu,  którego głównym przedmiotem była analiza/ ocena systemu 

wyboru i oceny projektów realizowanych  w ramach projektów 

finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków 

publicznych.  

 
 

Funkcji osób wskazanych nie można łączyć. 

 

Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 

warunku (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1) oraz na podstawie wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4). 

 

Oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II a i b nie podlegają 

ocenie (zostaną odrzucone).  

 

 
Częś ć  III. Kryteria oćeny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej 

przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

2. Kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie 

kryterium w 

procentach 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów (waga) 

1. Cena 40 40 

2. Sposób realizacji zamówienia 60 60 

 

3. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

Ocena ofert dokonywana będzie w poszczególnych kryteriach w następujący sposób: 

Sposób wyliczenia punktów: 
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 Kryterium nr. 1 Cena (max. 40 pkt.) 

 

Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru  

                         Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

               C   =  --------------------------------------------------------------  x  40 % x 100  

                                        Cena brutto  badanej oferty 

 Gdzie: C  – ilość punktów 

 stosowana punktacja: 1 pkt = 1 % 

 

 Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Najwyższą liczbę 

punktów (40 pkt.), otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za 

realizację zamówienia. 

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).  

  

 

Kryterium nr. 2 Sposób realizacji zamówienia (max 60 pkt.)  

                          

 W kryterium oceniane będą następujące elementy: 

 

1. Adekwatność zaproponowanej koncepcji badawczej w stosunku do celów badania, wraz z 

uzasadnieniem jej wyboru (max 20 pkt), oceniana w następujący sposób: 

1)    przedstawienie logicznej konstrukcji i przejrzystego opisu zaproponowanej koncepcji 

badawczej, zawierającej kontekst naukowo- badawczy, szczegółowy opis wzajemnego 

dostosowania celów, pytań i metod badawczych oraz uzasadnienie zaproponowanego 

podejścia w świetle przedmiotu, problemów i celów badawczych – 20 pkt. 

2)  Za przedstawienie logicznej konstrukcji i przejrzystego opisu zaproponowanej koncepcji 

badawczej, zawierających szczegółowy opis wzajemnego dostosowania celów, pytań i metod 

badawczych oraz uzasadnienie zaproponowanego podejścia w świetle przedmiotu, problemów 

i celów badawczych – 15 pkt.,   

3) Za przedstawienie konstrukcji i opisu badania, zawierających szczegółowy opis celów, pytań i 

metod badawczych adekwatnych do przedmiotu i celów badania wraz z uzasadnieniem ich 

zastosowania, jednakże bez przedstawienia wzajemnych dostosowań pomiędzy 

poszczególnymi elementami  – 10 pkt.,  

4) Za przedstawienie konstrukcji i opisu badania, zawierających opis celów, pytań i metod 

badawczych przedstawionych jedynie w formie tabelarycznej bez uzasadnienia lub z 

niepełnym uzasadnieniem zaproponowanego podejścia w świetle przedmiotu, problemów i 

celów badawczych – 5 pkt., 

5) Za brak opisu koncepcji badawczej lub przedstawienie koncepcji nieadekwatnej do przedmiotu 

i celów badania  – 0 pkt.  
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2. Trafność
2
 dodatkowo zaproponowanych pytań badawczych wykraczających poza katalog 

pytań  sformułowanych przez Zamawiającego.  

Zgodnie z pkt VI. Części I OPZ Wykonawca zaproponuje adekwatne dodatkowe pytania badawcze.  

Ocenie podlegały będą tylko te pytania, do których przedstawione zostanie uzasadnienie mówiące w 

jaki sposób dane pytanie będzie służyło realizacji celów badania. Ocenione zostaną pierwsze 3 pytania 

badawcze. (max 15 pkt). 

 

a) Za każde dodatkowe pytanie badawcze trafne i przydatne z punktu widzenia badania, 

właściwie uzasadnione, pogłębiające lub wprowadzające nowe zagadnienia do 

minimalnego zakresu badania wskazanego przez Zamawiającego - 5 pkt, 

b) za każde dodatkowe pytanie sformułowane nietrafnie lub niewłaściwie uzasadnione lub  

nieprzydatne z punktu widzenia badania, nie pogłębiające lub nie wprowadzające nowego 

zagadnienia do minimalnego zakresu badania wskazanego przez Zamawiającego - 0 pkt. 

 

3. Propozycja rozszerzenie metodologii  (max 10 pkt.) – zaproponowanie dodatkowych metod/ 

technik badawczych wraz z uzasadnieniem ich celowości zastosowania w stosunku do celów 

badania Oceniane będą dwie pierwsze (2) dodatkowo zaproponowane metody/techniki 

badawcze, za każdą będzie można uzyskać max. 5 pkt.    

a) Za dodatkową metodę/technikę badawczą, w której Wykonawca w sposób pełny i 

wyczerpujący uzasadnił jej trafność i przydatność  pod kątem osiągnięcia celów badania 

oraz jej adekwatność do co najmniej 3 zaproponowanych przez Zamawiającego i/lub 

Wykonawcę  pytań badawczych - 5 pkt. 

b)  Za dodatkową metodę/technikę badawczą, w której Wykonawca w sposób 

niewyczerpujący uzasadnił jej adekwatność pod kątem osiągnięcia celów badania; 

Wykonawca wskazał adekwatność metody  do co najmniej 3 zaproponowanych przez 

Zamawiającego i/lub Wykonawcę  pytań badawczych – 2,5 pkt.  

c) Za dodatkową metodę/technikę w której Wykonawca nie opisał lub opisał wadliwie 

możliwość realizacji przez powyższą technikę/metodę celów badania  lub  nie opisał bądź 

opisał wadliwie jej adekwatność do co najmniej 3 zaproponowanych przez 

Zamawiającego  i/lub Wykonawcę  pytań badawczych – 0 pkt. 

 

4. Zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka (max 5 pkt.), które mogą pojawić się w 

trakcie realizacji badania – ocenie zostanie poddanych 5 pierwszych zidentyfikowanych 

potencjalnych ryzyk. Za każde realne (możliwe do zaistnienia) zidentyfikowane ryzyko wraz z 

podaniem mechanizmów minimalizujących je zostanie przyznany 1 punkt.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Za trafne dodatkowe pytania badawcze uznane zostaną takie pytania, które są przydatne z punktu widzenia 

badania, pogłębiają lub wprowadzają nowe zagadnienia, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z  

przedmiotem badania; są adekwatne do celów badania oraz istotne z punktu widzenia użyteczności wyników 

otrzymanych w odpowiedzi na te pytania. Pytania nie mogą powielać pytań zaproponowanych przez 

Zamawiającego w OPZ.  
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5.  Szczegółowy harmonogram badania(max 5pkt).  

a) Za harmonogram realny do realizacji, szczegółowy i przejrzysty graficznie (czytelny) oraz 

uwzględniający tygodniowy plan badania - 5 pkt,  

b) Za harmonogram z niewielkimi brakami (niewystarczająco szczegółowy lub czytelny), 

jednakże pozwalający stwierdzić czy jest realny do realizacji i uwzględniający tygodniowy plan 

badania – 2,5 pkt, 

c) Za brak harmonogramu lub harmonogram nierealny lub harmonogram bez uwzględnienia 

tygodniowego planu badania – 0 pkt.  

 

6.  Sposób prezentacji danych i wyników badania (od 0 do  5pkt). Najwyżej zostanie oceniona 

oferta zawierająca koncepcję i przykłady najbardziej użytecznych oraz urozmaiconych 

sposobów (co najmniej 3) prezentacji wyników badania, oferta  nie zawierająca koncepcji 

prezentacji wyników badania otrzyma 0 pkt. 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (suma 

uzyskanych punktów w kryteriach: 1, 2). 

Ocena dokonana zostanie na podstawie przedstawionego szczegółowego opisu realizacji zamówienia 

o którym mowa w Części IV pkt.2.2 Zapytania Ofertowego.  

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

Częś ć  IV. Spośo b przygotowania oferty  

Ocenie będą podlegały oferty, które będą zawierać niżej wymienione elementy: 

1. Oświadczenia: 

1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi 

Załącznik Nr 1), 

1.2  Wykaz wykonanych usług, (wzór wykazu  stanowi Załącznik Nr 2), 

1.3 Wykaz osób, które będą brać udział w realizacji zamówienia  (wzór stanowi Załącznik 

nr 4).  

Oświadczenia muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Ofertę zawierającą: 

2.1. Cenę netto i brutto całości usługi (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3)  

2.2. Szczegółowy opis realizacji zamówienia, zawierający w szczególności: 

 

2.2.1 opis koncepcji, 

2.2.2 dodatkowo zaproponowane pytania badawcze, 

2.2.3 propozycję rozszerzenie metodologii badawczej, 

2.2.4 identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka, 

2.2.5 szczegółowy harmonogram badania, 

2.2.6 sposób prezentacji danych i wyników badania.   
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Opis elementów zawartych w pkt. 2, powinien zostać sporządzony w sposób umożliwiający ocenę 

oferty zgodnie z kryteriami określonymi w Części III. 

 

 
Częś ć  V. Termin złoz enia oferty  

Ofertę należy złożyć w terminie do 29.07.2016 r.  w dwóch wersjach: 

a) elektronicznej na adres ofertydfe@mkidn.gov.pl  

b) papierowej  w kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie 

badania ewaluacyjnego” na adres:  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Departament Funduszu Europejskich 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod wskazany 

powyżej adres.  

Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego) zostaną odrzucone. 

Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować droga mailową na adres: ofertydfe@mkidn.gov.pl. 

 
 

Częś ć  VI. Termin wykonania zamo wienia i wśpo łpraća z Zamawiająćym 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta 

umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5.   

 

2. Terminy wykonania zamówienia określone zostały w Części I. pkt. X OPZ.  

 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. 
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