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WYCENA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

polegającego na wykonaniu ekspertyzy
 pt.: „Wstępne mapowanie lasów pierwotnych

i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału  w zależności od 
doboru wskaźników i ich wartości granicznych”

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Klimatu                          
i Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów 
realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 
wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

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

II. Osoba upoważniona do kontaktów:
 Arkadiusz Jeżewski:  arkadiusz.jezewski@mos.gov.pl

III. Przedmiot zamówienia i zakres prac:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ekspertyzy oraz Sprawozdanie z jej wykonania,
 pn. „Wstępne mapowanie lasów pierwotnych i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu 
o wytyczne KE, analiza potencjału  w zależności od doboru wskaźników i ich wartości 
granicznych”

Zadanie obejmuje sporządzenie ekspertyzy w niżej przedstawionym zakresie.
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 Opracowanie bazy informacyjnej w celu identyfikacji istotnych uwarunkowań, 
Wykonawca przeanalizuje: wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące definicji 
i mapowania lasów pierwotnych i lasów starych.

 Wykonawca przedstawi zasadność zastosowania zaprezentowanych wskaźników 
w warunkach polskich oraz ich przykładowe wartości graniczne na podstawie danych 
literaturowych;

 Wykonawca opierać się będzie na danych już wytworzonych i zebranych bez potrzeby 
przeprowadzenia kwerendy w różnych instytucjach lub badań terenowych;

 Wykonawca oszacuje potencjalną ilość lasów pierwotnych i starych lasów w zależności 
od doboru wskaźników i ich wartości granicznych;

 Wykonawca wskaże zdefiniowane luki wiedzy i trudności przy realizacji dokumentu.

IV. Cel badania:
Celem zadania jest zarys możliwości polskich lasów pod względem występowania lasów 
pierwotnych i starodrzewów. 
Ekspertyza będzie wykorzystywana w opracowaniu wytycznych do unijnej strategii ochrony 
bioróżnorodności na 2030 r. i jej celu polegającego na zdefiniowaniu, mapowaniu, monitorowaniu 
i ścisłej ochronie wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów. 

V. Harmonogram realizacji zamówienia:
 Wykonawca przekaże projekt ekspertyzy oraz Sprawozdanie z opracowania tej ekspertyzy 

w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 7 listopada 2022 r. 
 Po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego produkty podlegają protokolarnemu 

odbiorowi (po jednym wydruku papierowym oraz po 3 egzemplarze na przenośnych 
nośnikach elektronicznych (pendrive – 3 szt, na każdym zapisane dwa produkty). Protokół 
zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
i zostanie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

VI. Termin i sposób składania wyceny:
Wycenę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego szacowania, na adresy e-mail: barbara.herman@mos.gov.pl oraz
arkadiusz.jezewski@mos.gov.pl
Ofertę szacunkowego kosztu proszę przesyłać do  30 czerwca 2022 r. do godz. 14.00. 

VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy:
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „ustawą”), Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą 
wobec Wykonawcy przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku 
zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

VIII. Dodatkowe informacje:
1. Na stronie tytułowej Dzieła Wykonawca umieści logo Ministerstwa Klimatu i  Środowiska, 

a także logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z napisem: 
„Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na zamówienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska”.
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2. 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).

3. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji 
Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, płatność będzie wykonana po podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej 
faktury (zgodnie z umową) VAT/rachunku w terminie do 14 dni. 

5. W umowie umieszczony zostanie zapis dotyczący kar umownych w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie 
efektów mniejszych niż zakładane).

6. W ramach realizowanej umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy, w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 

liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;

b) wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń 
ilościowych;

c) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie oryginału lub egzemplarzy 
osobom trzecim;

d) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

e) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet

7. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie
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Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia

FORMULARZ WYCENY

Dotyczący wykonania ekspertyzy pt.: „Wstępne mapowanie lasów pierwotnych
i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału  w zależności od doboru 

wskaźników i ich wartości granicznych”

DANE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Adres siedziby 
wykonawcy:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

(Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)

WYCENA
Kwota netto w zł:

w tym autorskie prawa majątkowe w zł *

Kwota brutto w zł:

w tym autorskie prawa majątkowe w zł *

……………………………………………. ………………………………….

               Miejscowość, data                                                                                                             Podpis

*/ Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie wartości autorskich praw majątkowych dla każdego utworu to równocześnie 
oświadcza, iż kwota wyceny autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego w wyniku wykonania umowy 
nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
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Z poważaniem

Janusz Łogożny
Zastępca Dyrektora
Departament Leśnictwa i Łowiectwa
/ – podpisany cyfrowo/
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