
 

1 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH PRZEZ EKSPERTA DS. MODELU DOSTĘPNOŚCI PARKU 

PRZYRODNICZEGO W PROJEKCIE „OBSZAR CHRONIONY, OBSZAR DOSTĘPNY”. 

1) Zamawiający 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
ul. Aleja Jana Pawła II 13,  
00-828 Warszawa  
Tel. 22 50 55 500  
NIP: 525-10-00-810, REGON: 12059538 
www.pfron.org.pl, 

beneficjent projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

2) Przedmiot zamówienia 

Kod CPV: 79400000-8 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. modelu dostępności 
parku przyrodniczego w obszarze innowacji (dalej: ekspert ds. modelu 1) i eksperta ds. modelu 
dostępności parku przyrodniczego w obszarze architektury krajobrazu (dalej: ekspert ds. modelu 2). 
Zamawiający planuje udzielenie zamówienia w dwóch częściach – w ramach każdej z części zostanie 
wyłoniony Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację usługi. Wykonawca może 
złożyć ofertę na jedną lub na dwie części. W przypadku złożenia oferty na dwie części wykonawca 
musi dysponować dwoma osobami – po jednym ekspercie dla każdej części. 
 
Przedmiotem zamówienia dla części I jest świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. modelu 1 
w zakresie: 

 opisania innowacyjnych technologii wspomagających oraz asystujących dla OzN, tj. 
opracowanie obszaru innowacyjnego modelu zapewnienia dostępności parku 
przyrodniczego. W ramach opracowania ekspert zaproponuje zestaw standardów 
zapewnienia zaawansowanego poziomu dostępności parku, wykraczających poza wymogi 
określone przepisami prawa, opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i 
innowacji oraz wskaże możliwie szeroki katalog takich technologii i innowacji, które mogą 
być wykorzystane do wdrażania zaproponowanych standardów (np: zastosowanie sieci 
beaconów czy dedykowanych aplikacji na telefon). Usprawnienia dotyczyć będą zarówno 
dostępności ścieżek turystycznych, budynków, działań informacyjnych oraz oferty 
edukacyjno-społecznej parku. Standardy będą uwzględniały zróżnicowanie parków 
przyrodniczych, typy niepełnosprawności użytkowników i zakresy dostępności (cyfrową, 
informacyjno-komunikacyjną, architektoniczną); 

 udziału w ocenie strategicznej wniosków grantowych; 
 udziału i współorganizacji warsztatów dla grantobiorców. 
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Przedmiotem zamówienia dla części II jest świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. 
modelu 2 w zakresie: 

 przygotowania opracowań dotyczących dostosowań architektury krajobrazu dla osób ze 
specjalnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, tj: ekspert zaproponuje 
standardy określające dostępność terenu parku przyrodniczego wraz z obiektami 
znajdującymi się na tym terenie. W ramach opracowania ekspert zaproponuje standardy 
przygotowania infrastruktury parku, uwzględniające uwarunkowania naturalne, takie jak: 
rzeźba terenu, istniejąca roślinność, rodzaj podłoża, warunki klimatyczne. Standardy 
będą uwzględniały zróżnicowanie parków przyrodniczych, typy niepełnosprawności 
użytkowników i zakresy dostępności (cyfrową, informacyjno-komunikacyjną, 
architektoniczną). 

 udziału w ocenie strategicznej wniosków grantowych; 
 udziału i współorganizacji warsztatów dla grantobiorców. 

 Szczegółowe informacje o zamówieniu opisane są w załączniku nr 1 do zapytania. 

3) Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 
sformułowanymi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oraz w następujący sposób będzie 
oceniać oferty, oddzielnie dla każdej części: 

Lp. Kryterium Maksymalna 
liczba punktów 

(max. 100) 
1. Cena za 1 godzinę pracy eksperta brutto. 65 

2. Ekspert realizujący usługę jest autorem lub współautorem od 1 do 4 publikacji 
(artykułów w czasopismach lub na stronie www, informatorów, podręczników 
lub książek) na temat problematyki związanej z turystyką lub rekreacją lub 
nowoczesnymi technologiami wspierającymi osoby o szczególnych potrzebach, 
w tym osoby z niepełnosprawnościami. 

20 

3. Ekspert posiada tytuł naukowy przynajmniej doktora. 10 

4. Ekspert realizujący zlecenie jest osobą z orzeczoną prawnie 
niepełnosprawnością. 

5 

 

1. W kryterium 1 „Cena za 1 godzinę pracy eksperta ds. modelu” najwyższą liczbę punktów (65) 
otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze 
wzorem: 

Liczba punktów oferty = (cena najniżej skalkulowana x 65): cena oferty ocenianej; 

2. W kryterium 2 „Ekspert realizujący usługę jest autorem lub współautorem od 1 do 4 publikacji 
(artykułów w czasopismach lub na stronach internetowych, informatorów, podręczników lub 
książek) na temat problematyki związanej z turystyką lub rekreacją lub nowoczesnymi 
technologiami wspierającymi osoby o szczególnych potrzebach, w tym osoby z 
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niepełnosprawnościami” wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty zostaną 
przyznane na podstawie informacji zawartych w ofercie, tj. ekspert przedstawi od 1 do 4 publikacji 
(artykułów w czasopismach lub na stronach internetowych, informatorów, podręczników lub 
książek) na temat problematyki związanej z turystyką lub rekreacją lub nowoczesnymi 
technologiami wspierającymi osoby o szczególnych potrzebach, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, których jest autorem lub współautorem. Za każdą publikację wykonawca 
otrzyma 5 punktów. 
 
Opracowania muszą być opublikowane nie później niż w dniu publikacji zapytania ofertowego. 
 

3. W kryterium 3 „Ekspert posiada tytuł naukowy przynajmniej doktora” wykonawca otrzyma 10 
punktów, jeśli ekspert wyznaczony do realizacji usługi będzie posiadał tytuł naukowy przynajmniej 
doktora. W przeciwnym wypadku wykonawca otrzyma 0 punktów. Punkty zostaną przyznane na 
podstawie informacji zawartych w ofercie. Zamawiający może żądać dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryterium. 

4. W kryterium 4 „Usługa ekspercka będzie realizowana przez osobę z orzeczoną prawnie 
niepełnosprawnością” wykonawca otrzyma 5 punktów, jeśli usługa będzie realizowana przez osobę 
z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością. W przeciwnym wypadku wykonawca otrzyma 0 
punktów. Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w ofercie. Zamawiający 
może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. 

4) Termin związania ofertą 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5) Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2022. 
 

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia.  
O zamówienie mogą starać się wykonawcy spełniający warunek zdolności technicznej i zawodowej, 
polegający na dysponowaniu minimum 1 osobą spełniającą poniższe wymagania formalne oraz 
wymagania merytoryczne.  

Dla części I Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji 
zamówienia osobę, która posiada łącznie następujące cechy: 

a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych dla zapewniania 

dostępności ścieżek turystycznych, budynków użyteczności publicznej, oferty edukacyjno-
społecznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami; 

c) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług/ projektów polegających na 
planowaniu lub opiniowaniu dostosowania ścieżek turystycznych lub budynków 
użyteczności publicznej lub oferty edukacyjno-społecznej do potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami; 
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d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w organizacji działającej na rzecz 
dostępności m. in. instytucji publicznych dla osób o szczególnych potrzebach, w tym 
z niepełnosprawnościami; 

e) posiada wiedzę w zakresie zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. 

Dla części II Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji 
zamówienia osobę, która posiada łącznie następujące cechy: 

a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług/ projektów polegających na 

planowaniu lub opiniowaniu dostosowania ścieżek turystycznych lub budynków 
użyteczności publicznej lub oferty edukacyjno-społecznej do potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami; 

c) posiada doświadczenie w realizacji min. 3 przedsięwzięć turystycznych na obszarach 
przyrodniczych (m.in. w parkach narodowych lub krajobrazowych), skierowanych do osób 
o specjalnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami lub minimum 3-letnie 
doświadczenie w pracy w organizacji działającej na rzecz turystyki osób niepełnosprawnych; 

d) posiada wiedzę w zakresie zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. 

 
Dodatkowe wymaganie formalne, które musi spełnić ekspert w każdej części zamówienia: 

1. Nie pozostaje w stosunku pracy z: 
a) Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;  
b) Instytucją Pośredniczącą – Centrum Projektów Europejskich ani z żadną z instytucji 

udzielających wsparcia w ramach PO WER; 
c) partnerami projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” tj. Ministerstwem Klimatu 

i Środowiska, Global Nature Fund. 

7) Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. 

 
8) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę  

Kompletna oferta powinna być przygotowana według formularza ofertowego, stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Złożona oferta powinna przedstawiać wartość netto i brutto 
usługi i być wyrażona w PLN, jak również uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. 
Do oferty wykonawca załącza oświadczenie stanowiące załącznik nr 4. 

9) Miejsce i termin złożenia oferty 

Podpisany formularz ofertowy prosimy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF na adres e-mail: 
Beata.Michorowska@pfron.org.pl do dnia  .................................  do godziny  .......................................  

10) Dodatkowe informacje 
a) Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
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b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
d) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z wykonawcami którzy złożyli 
w terminie prawidłowe oferty. 

f) Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z wykonawcą, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z wykonawcą/ ami z kolejnych 
miejsc z listy rankingowej. 

g) Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że 
złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie oferentów do 
złożenia ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu 
nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej. 

h) PFRON może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyn. W przypadku 
unieważnienia Zapytania PFRON nie ponosi kosztów postępowania. 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji celem doprecyzowania/ 
wyjaśnienia treści złożonych ofert. 

j) W przypadku powstania pytań prosimy o przekazanie zapytania na adres poczty 
elektronicznej wskazany w pkt. 9.  

k) Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego. 

l) Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi opis przedmiotu zamówienia i 
projekt Umowy. 

m) Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane 
otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie 
regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”. 

11) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PFRON 

Tożsamość administratora 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13. 

Dane kontaktowe administratora 
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, 
telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  
e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania 
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zapytania ofertowego w ramach 
projektów „Kultura bez barier”, „Obszar chroniony, obszar dostępny”, „Dostępny samorząd – granty”, 
„Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. 
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Podstawa prawna przetwarzania 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja 
przez administratora obowiązku prawnego).  

Źródło danych osobowych 
Administrator może pozyskiwać dane osobowe od podmiotu składającego ofertę w przypadku 
danych pracowników i innych przedstawicieli Wykonawcy. 

Kategorie danych osobowych 
Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu, stanowisko oraz inne dane podane przez Wykonawcę w związku z uczestniczeniem w 
zapytaniu ofertowym. 

Okres, przez który dane będą przechowywane 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe 
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator współpracuje 
przy spełnianiu swoich zadań ustawowych, np. podmioty świadczące usługi utrzymania systemów 
informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, podmioty świadczące usługi pocztowe 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym, stronom 
postępowania administracyjnego. 

Prawa podmiotów danych 
Przysługuje Państwu prawo: 
1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii; 
2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych; 
3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; 
4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych przez administratora. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach 
niepodania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający udział w 
zapytaniu ofertowym. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 – formularz oferty. 
Załącznik nr 3 – projekt umowy. 



 

7 
 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań. 


