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ZAPYTANIE OFERTOWE1

dotyczące usługi wykonania ekspertyzy - analiza skutków prawnych zapowiedzianych w Nowej 
strategii leśnej UE 2030 inicjatyw legislacyjnych i związanych z nimi działań

W przypadku, gdy wartość zamówienia wynikająca z niniejszego rozeznania rynku wyniesie 130 000 
zł netto lub przekroczy tą kwotę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do braku wyboru Wykonawcy,  
a niniejsze zapytanie ofertowe zostanie uznane jako szacowanie wartości zamówienia do przyszłego 

postępowania.
Zamawiający:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów: 

Maciej Jędrychowski
tel.: +48 784 935 970
e-mail: maciej.jedrychowski@klimat.gov.pl,

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: maciej.jedrychowski@klimat.gov.pl 

Oferty należy składać do 10 stycznia 2022 r.

1. Wstęp

16 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowa strategia leśna UE do 
2030 r., którego publikacja została zapowiedziana w Europejskim Zielonym Ładzie (Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład (COM(2019) 640 final) z pierwotnie wskazanym 
terminem ogłoszenia do końca 2020 r. Komisja przygotowała Nową strategię leśną UE 2030 w oparciu 
o założenia ogłoszonej Strategii na rzecz bioróżnorodności (Komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
„Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie  przyrody do naszego życia” 
(COM(2020) 380 final). Nowa strategia leśna UE do 2030 zastępuje Strategię leśną przyjętą w 2013 r. 

W Nowej strategii leśnej UE 2030 wytyczono wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia liczby i 
jakości lasów w Unii Europejskiej oraz poprawienia ich ochrony, odbudowy i odporności. Proponowane 
działania mają się przyczynić m.in. do łagodzenia zmian klimatu, wzmacniania bioróżnorodności, a 
także do wzmacniania roli lasów i sektora leśno-drzewnego w biogospodarce i rozwoju obszarów 
wiejskich.

2. Przedmiot zamówienia i zakres prac

1Na podstawie art. 11, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. Do niniejszego zapytania 
nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w tej 
ustawie.  Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych.  

mailto:maciej.jedrychowski@klimat.gov.pl
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Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ekspertyzy o charakterze analizy skutków prawnych 
zapowiedzianych w Nowej strategii leśnej UE 2030 inicjatyw legislacyjnych i związanych z nimi 
działań, w odniesieniu do aktualnego polskiego systemu prawnego oraz innych powiązanych 
dokumentów na poziomie krajowym o charakterze strategicznym, takich jak m.in. Polityka ekologiczna 
Państwa 2030. Zamówienie powinno mieć formę pisemnego dokumentu, opracowanego w czytelny i 
logiczny sposób.

Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania analizy potencjalnych skutków prawnych, 
wynikających z przepisów zawartych lub proponowanych do wdrożenia w ramach Nowej strategii leśnej 
UE 2030. W ramach prac nad zamówieniem Wykonawca powinien wziąć pod uwagę m.in. następujące 
elementy:

 Propozycji legislacyjnej mającej na celu zapewnienie, że produkty sprzedawane na rynku 
niezależnie od tego, czy pochodzą z UE, czy z krajów trzecich, nie przyczyniają się do 
globalnego wylesiania, 

 Propozycji legislacyjnej prawnie wiążącego instrumentu dla odtwarzania ekosystemów, 
w tym ekosystemów leśnych, 

 Propozycji legislacyjnej dla obserwacji lasów, raportowania i zbierania danych (w tym 
tworzenie Strategicznych Planów dla Lasów), 

 Aktu delegowanego, mającego na celu określenie warunków stosowania zasady kaskadowości 
dla biomasy (w szczególności w zakresie minimalizowania zużycia dobrej jakości drewna do 
celów energetycznych), 

 Aktu delegowanego do Rozporządzenia ws. taksonomii na temat celów środowiskowych, 
uwzględniający działania związane z pozyskaniem, produkcją i wykorzystaniem produktów 
drzewnych,

 Rewizji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG,

 Rewizji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 
r. w sprawie promowania stosowana energii ze źródeł odnawialnych,

 Rewizji Aktu delegowanego w sprawie klimatu do Rozporządzenia 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, w zakresie technicznych kryteriów 
kwalifikacji dla leśnictwa i bioenergii, w kierunku lepszego uwzględnienia praktyk, które 
sprzyjają bioróżnorodności, 

 Rewizji propozycji legislacji dotyczącej leśnego materiału rozmnożeniowego w zakresie 
uzupełniania legislacji w zakresie działań na rzecz promowania materiału rozmnożeniowego 
odpowiedniego dla przyszłych warunków klimatycznych, 

 Rewizji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (w kontekście gospodarki leśnej)

 Rozwinięcia wytycznych na temat lasów pierwotnych i starych lasów, obejmujących ich 
definicję, mapowanie, monitorowanie i ochronę ścisłą,

 Analiza utworzenia wytycznych na temat zalesień i odnowień powtórnych zalesień przyjaznych 
bioróżnorodności,

 Analiza utworzenia definicji i przyjęcie wytycznych dla tzw. leśnictwa bliższego przyrodzie,
 Analiza utworzenia dobrowolnego systemu certyfikacji dla tzw. leśnictwa bliższego przyrodzie,
 Analiza zidentyfikowania dodatkowych wskaźników oraz progów dla zrównoważonej 

gospodarki leśnej, a także dokonanie oceny w zakresie możliwości ich wykorzystywania,
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Wyniki ww. analizy powinny zawierać w szczególności:
− Przegląd dostępnych informacji na temat ww. inicjatyw (materiały udostępnione przez KE na 

stronach internetowych, materiały z seminariów, konferencji podmiotów Unii Europejskiej – ze 
wskazaniem źródeł) i sformułowanie na tej podstawie wstępnych scenariuszy dotyczących 
kształtu tych inicjatyw;

− Wykaz aktów prawnych oraz strategii na poziomie krajowym wraz ze wskazaniem konkretnych 
obszarów (najlepiej poszczególnych artykułów/rozdziałów), na które oddziaływać mogą 
powyższe inicjatywy legislacyjne i powiązane działania;

− Określenie przewidywanego zakresu oddziaływania powyższych inicjatyw legislacyjnych i 
powiązanych działań (np. propozycja certyfikacji leśnictwa bliższego przyrodzie może wpłynąć 
na wytyczne w zakresie prowadzenia nasadzeń w lasach, a definicja lasów pierwotnych i starych 
determinować będzie zapisy programu ochrony przyrody dla planów urządzenia lasu)

− Podsumowanie analizy w postaci prezentacji multimedialnej (na szablonie dostarczonym przez 
MKiŚ)

Dodatkowo Zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy jednokrotnego przedstawienia wyników 
i wniosków z wykonanej ekspertyzy w formie prezentacji multimedialnej – na spotkaniu 
zorganizowanym przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego bez zastrzeżeń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 10 
dni przed planowanym spotkaniem.

3. Odbiorcy ekspertyzy  

Odbiorcami wyników ekspertyzy będzie w szczególności Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wyniki 
przedstawione przez Wykonawcę posłużą jako wsparcie działań podejmowanych przez Polskę w 
ramach przygotowań do implementacji Nowej strategii leśnej UE 2030.

Wyniki ekspertyzy będą wykorzystywane na wszystkich płaszczyznach działalności Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, m.in. jako: dodatkowe źródło informacji w zakresie realizowanych analiz i 
badań, oraz wsparcie konsultacji publicznych dla tworzonych rozwiązań prawnych.

4. Termin realizacji

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 3 tygodni od momentu podpisania umowy (21 dni 
kalendarzowych). 

5. Warunki udziału

Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

− posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 
zamówienia z zakresu wykonywania analiz i ekspertyz z dziedziny prawa. dysponują 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia;
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Ponadto działalność wykonawcy powinna mieć zasięg ogólnopolski, a jego zasoby powinny umożliwiać 
wykonanie zadania w wymaganym okresie. Wykonawca powinien znać obowiązujące przepisy prawne  
wpływające na prowadzenie gospodarki leśnej w Polsce i w Europie oraz posiadać udokumentowane 
doświadczenie w wykonywaniu analiz o charakterze prawnym w obszarze legislacji UE, leśnictwa, 
ochrony środowiska lub biogospodarki.

6. Kryteria oceny

Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100 punktów (100 pkt. = 100 % oceny).

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwięcej punktów w ramach poniższych 
kryteriów:

Lp. KRYTERIUM
MAKSYMALNA 
LICZBA 
PUNKTÓW

SPOSÓB DOKONANIA OCENY

1 Cena brutto złożonej 
oferty 50

Liczba punktów wyliczana według wzoru:
Cbn / Cba x 50 pkt
Gdzie:
𝐶𝑏𝑛 – Cena brutto oferty o najniższej cenie 
brutto
𝐶𝑏𝑎 – Cena brutto oferty aktualnie ocenianej

Punkty za to kryterium przyznaje się wg 
poniższego klucza w liczbie od 0 do 30 pkt. 
Podstawą oceny będzie przedłożony w ofercie 
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia.
Zamawiający przyzna 0 pkt jeżeli 
przynajmniej jeden członek zespołu w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania nie był autorem/ współautorem co 
najmniej 3 analiz/ ekspertyz z dziedziny prawa,  
prawa UE w zakresie  leśnictwa lub ochrony 
środowiska lub biogospodarki.

2 Doświadczenie 
zespołu badawczego 30

Zamawiający przyzna 15 pkt jeżeli 
przynajmniej dwóch członków zespołu w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania było autorami/ 
współautorami co najmniej 3 analiz/ ekspertyz 
z dziedziny prawa, prawa UE lub leśnictwa lub 
ochrony środowiska lub biogospodarki 
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Zamawiający przyzna 30 pkt jeżeli 
przynajmniej dwóch członków zespołu w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania było autorami/ 
współautorami co najmniej 5 analiz/ ekspertyz 
z dziedziny prawa, prawa UE lub leśnictwa lub 
ochrony środowiska lub biogospodarki, 
przynajmniej jeden członek zespołu posiada 
stopień naukowy co najmniej doktora w 
dziedzinie związanej z legislacją UE, 
leśnictwem, ochroną środowiska, lub 
biogospodarką.

3
Czas realizacji 
wykonania 
ekspertyzy

10

Maksymalną liczbę 10 pkt za kryterium 
otrzyma oferent, który zaproponuje najkrótszy 
czas za realizację ekspertyzy (wyrażony w 
dniach roboczych) liczonych od dnia 
podpisania umowy. Pozostali oferenci 
otrzymają liczbę punktów zgodnie z 
poniższym wzorem:
P = Tbn / Tba (10), gdzie:
P to liczba punktów przyznanych oferentowi 
za czas realizacji;
Tbn – czas wykonania ekspertyzy dla oferty o 
najkrótszym czasie wykonania zlecenia
Tba – czas wykonania ekspertyzy dla oferty 
aktualnie ocenianej.
Poprzez dni robocze rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy.

Zamawiający przyzna 0 pkt jeżeli do realizacji 
zamówienia nie zostanie skierowana co 
najmniej 1 osoba z niepełnosprawnością.

4

Skierowanie do 
realizacji umowy co 
najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnością

10

Zamawiający przyzna 10 pkt jeżeli do 
realizacji zamówienia zostanie skierowana co 
najmniej 1 osoba z niepełnosprawnością.

. 
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7. Zawartość oferty: 

Informacje, jakie Wykonawca musi przedstawić w ofercie:

− Formularz ofertowy zawierający cenę brutto za realizację całości zamówienia w tym wycenę 
praw autorskich – Załącznik nr 1

− Wykaz zrealizowanych ekspertyz/ zamówień o podobnym profilu 
− Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z opisem wymaganego 

doświadczenia.

Jeśli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)) to 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że wskazane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i podać uzasadnienie zastrzeżenia tych informacji. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji dotyczącej oferowanej ceny na wykonanie zamówienia.

8. Umowa:

W umowie umieszczone zostaną m.in. zapisy:

− zobowiązujące Wykonawcę do realizacji zamówienia w oparciu o najlepsze dostępne metody. 
Wykonawca zobowiązany zostanie do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu 
umowy oraz oświadczy, że posiada odpowiednio wykwalifikowany potencjał kadrowy, 
ekonomiczny oraz organizacyjny do wykonania niniejszej umowy;

− dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane);

− dotyczące wynagrodzenia z tytułu praw autorskich (stanowiące składową wynagrodzenia).

9. Inne:

− Zamówienie będzie realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

− W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, płatność zostanie zrealizowana po podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej 
faktury (zgodnie z umową) VAT/rachunku w terminie 14 dni – nie przewiduje się płatności 
cząstkowych.

− Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
− W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną lub wymagającą doszczegółowienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia 
oferty. 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych w ofertach informacji.
− Zamawiający, po otrzymaniu zgłoszeń, dokona wyboru najlepszej oferty, a następnie 

skontaktuje się z Wykonawcą w celu podpisania umowy.
− Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
− Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z 

Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy 
realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z 
treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MKiŚ 
(https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie)
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W ramach realizowanej umowy Wykonawca z dniem odbioru przedmiotu umowy przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy, 
w szczególności na następujących polach eksploatacji:

− utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką drukarską i reprograficzną; 

− wprowadzanie do obrotu;
− wprowadzanie do pamięci komputera;
− nieodpłatne użyczenie;
− rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie, 

oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej Zamawiającego 
wraz z prawami zależnymi.

W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca zezwoli na korzystanie przez 
Zamawiającego ze sporządzonych przez niego lub dla niego opracowań oraz rozporządzania nimi 
i przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do niego. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, o których mowa, oraz udzielenie 
ww. zezwoleń nie będzie limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmie rozporządzanie i korzystanie 
z ww. utworów lub ich opracowań, zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach 
materiałów Zamawiającego.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska, ul. 
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 022 36 92 523;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest możliwy 
pod adresem e-mail inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonania ekspertyzy - analizy skutków 
prawnych zapowiedzianych w Strategii leśnej UE 2030 inicjatyw legislacyjnych i związanych z nimi 
działań” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), a także w celu spełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na 
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 
r. poz. 164);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi Ministerstwo 
zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych. Dane pozyskiwane w związku z 
postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego mogą być także przekazywane wszystkim 
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego jest jawne;

mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o 
zamówienie publiczne jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

oraz uzyskania ich kopii; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO.
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