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Sekretariat: ul. Tartaczna 3/4; 82 -300 Elbląg
NIP 578-30-45-121; REGON 280381278
www.natura-international.org.pl
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz.
93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów Natura International Polska, zaprasza do
składania ofert na:
„Opracowanie metodyki, narzędzi oraz wyników badania ewaluacyjnego pod nazwą
„Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000060”,
która jest związana z realizacją zadania D.2 „Ocena wpływu projektu na lokalne społeczności”,
będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych
obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki, narzędzi i wyników ewaluacyjnego
badania socjologicznego pod nazwą „Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań
realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060” (zwanego dalej projektem),
odrębnie dla poszczególnych grup społecznych, które będą miały styczność z projektem.

ELEMENTARNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Tytuł:
Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na
Lubelszczyźnie
Cele projektu:
Głównym celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków gniazdowych i żerowiskowych
gatunków rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na
Lubelszczyźnie.
Lubelszczyzna jest jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów w Europie, z dużym
rozdrobnieniem upraw i mozaiką siedlisk.
Projekt dotyczy sześciu gatunków ptaków: orlika krzykliwego, gadożera, bielika, puchacza,
włochatki i bociana czarnego, występujących na 16 obszarach Natura 2000: Lasy Janowskie,
Puszcza Solska, Roztocze, Puszcza Sandomierska, Ostoja Tyszowiecka, Dolina Sołokiji,
Dolina Szyszły, Ostoja Nieliska, Lasy Strzeleckie, Lasy Parczewskie, Uroczysko MostyZahajki, Polesie, Lasy Łukowskie, Dolina Dolnego Bugu, Dolina Tyśmienicy i Zlewnia Górnej
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Huczwy.
Główny cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zminimalizowanie następujących
zagrożeń: płoszenie ptaków przy gniazdach, zanikanie żerowisk orlika krzykliwego i gadożera,
śmiertelność ptaków w wyniku porażenia prądem, brak miejsc gniazdowania i drapieżnictwo,
zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych włochatki i śmiertelność ptaków w
dziuplach, śmiertelność ptaków drapieżnych w wyniku otrucia, niekontrolowany rozwój
infrastruktury i zabudowy oraz brak strategii ochrony gatunków strefowych.
Zadania:
Zagrożenia będą zniwelowane przy użyciu następujących zabiegów ochronnych:
1. A1 – Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu areału żerowiskowego i zagrożeń
orlika krzykliwego i gadożera przy użyciu precyzyjnej telemetrii.
2. A2 – Szczegółowe rozpoznanie stanu populacji i parametrów populacyjnych ptaków
poprzez inwentaryzację i szukanie nowych gniazd.
3. A3 – Bazując na wynikach A1 i A2, wypracowanie strategii ochrony ptaków strefowych na
Lubelszczyźnie, ze szczególnym naciskiem na lokalizację siłowni wiatrowych i innych
projektów infrastruktury.
5. C1 – Instalacja 75 platform gniazdowych dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana
czarnego.
6. C2 – Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu. W
wyniku procesu zwanego kainizmem, młodsze pisklę prawie zawsze zostaje zabite przez
starsze rodzeństwo. W przypadku ptaków ze stratą, młodsze pisklę zostanie oddane pod
opiekę terytorialnym ptakom ze stratą.
7. C3 – Przywrócenie dogodnych warunków siedliskowych dla orlika krzykliwego na 100 ha
porzuconych łąk.
8. C4 – Instalacja izolatorów na 100 transformatorach w obrębie żerowisk ptaków drapieżnych.
9. C5 – Instalacja 80 budek i osłon przeciwko kunie dla włochatki.
10. C6 – Aktualizacja i tworzenie nowych stref gniazdowych.
11. D1 – Monitoring efektów ekologicznych projektu.
12. D2 – Monitoring efektów projektu na lokalne społeczności.
Rezultaty:
1. Dane telemetryczne z 18 orlików krzykliwych i 2 gadożerów.
2. Kontrola ok. 200 gniazd ptaków strefowych w ciągu roku
3. Kompleksowa strategia ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie.
5. 75 platform dla puchacza (40), orlika krzykliwego (20) i bociana czarnego (15).
6. Odtworzenie 100 ha łąk
7. Instalacja 100 izolatorów na transformatorach linii niskiego i średniego napięcia.
8. 80 budek i osłon przeciwko drapieżnikom naziemnym dla włochatki.
9. Monitoring 200 gniazd i aktualizacja stref gniazdowych. Ok. 30 nowych gniazd rocznie.
10. Monitoring świadomości i opinii społecznej – 2 badania.
11. Promocja projektu – strona internetowa, naklejki (2000), foldery (2000), plakaty (1000),
wolnostojące postery (4), koszulki (1000), kalendarze (1000), diaporama (1), tablice
informacyjne (5).
12. 40 spotkań z rolnikami, 200 sesji w szkołach.
13. 40 uczestników końcowego seminarium projektu.
14. 8 spotkań Komitetu Sterującego.
15. 3 wyjazdy zagraniczne w celu wymiany doświadczeń.
16. After-LIFE conservation plan
17. Raport Laika.
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2014 i zakończy się w grudniu 2018.
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POTRZEBY INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO
Nadrzędnym celem badania jest umożliwienie Zamawiającemu lepszego poznania i
zrozumienia, jaki wpływ na określone dziedziny sfery społeczno-gospodarczej wywierają
procesy podejmowane w ramach realizacji projektu. W wyniku przeprowadzenia badania
Zamawiający oczekuje także zdobycia wiedzy w zakresie identyfikacji podstawowych barier
społeczno-gospodarczych stojących na przeszkodzie realizacji projektu, w celu podjęcia
stosownych działań w obszarze zarządzania i wdrażania projektu, które podniosą jego
efektywność. W aspekcie całościowym w wyniku przeprowadzonego badania Zamawiający
oczekuje również zdobycia wiedzy, która pozwoli na opracowanie raportu zawierającego opis
stanu realizacji przyjętych celów w stosunku do uprzednio określonych założeń oraz
wypracowanie rekomendacji, które pozwoliłyby uniknąć powielania błędów zidentyfikowanych
na badanym etapie w ramach przyszłej realizacji projektów mechanizmu LIFE+.
Przy uwzględnieniu zachowania celu nadrzędnego badania Zamawiający oczekuje zdobycia
wiedzy w niżej wymienionych zagadnieniach (celach szczegółowych badania), które stanowią
składowe celu nadrzędnego:
• Budowanie partnerstwa i współwłasności projektu (określenie czy istnieją pola do
zacieśnienia współpracy pomiędzy interesariuszami projektu, czy istnieją pola do
aktywizacji interesariuszy w realizację projektu zwłaszcza w ramach jego oceny i
ewentualnych kierunków rozwoju, czy istnieją sfery projektu, w których interesariusze są
niesłusznie marginalizowani);
• Poprawa wdrażania i bieżącej jakości projektu (określenie czy istniejąca struktura projektu
i sposób zarządzania projektem może być polepszona z uwzględnieniem oczekiwań
interesariuszy, czy istnieją sfery negatywnego oddziaływania projektu na interesariuszy i
czy dostrzegają oni możliwe sposoby marginalizacji tego oddziaływania, określenie czy w
ocenie interesariuszy projekt realizuje założenia i na jakim poziomie jakościowym);
• Racjonalizowanie planowania (określenie czy możliwe jest zagwarantowanie racjonalnego
uzasadnienia dla celów strategicznych projektu przez zweryfikowanie jego spójności
zewnętrznej, rozumianej jako przystawalność celów strategicznych projektu do oczekiwań
interesariuszy zapewnienie racjonalnej, wydajnej i skutecznej alokacji zasobów przez
zweryfikowanie działań podejmowanych w projekcie, jego strategii, i racjonalności
wyznaczonych celów projektu z oczekiwaniami interesariuszy)
• Sfera informacyjna, identyfikacja wniosków dla innych programów promowanie dobrych
wzorców postępowania (określenie jakie czynniki powodują, że projekt będzie postrzegany
przez interesariuszy jako sukces lub porażka, określenie czy szeroko rozumiana realizacja
projektu daje podstawy dla zbudowania postaw ewaluacyjnych w kierunku podejmowania
działań utrwalających cele strategiczne projektu wśród jego interesariuszy po zakończeniu
projektu.
• Rozliczenie i wzmocnienie odpowiedzialności za projekt (określenie świadomości
interesariuszy w sferze skuteczności projektu, to jest określenie na ile skuteczna okazała
się sfera działań informacyjnych projektu o stopniu jego realizacji, określenie na ile
interesariusze są świadomi tego jak efektywnie przy realizacji projektu wykorzystano
przypisane zasoby publiczne w tym środki unijne;
• Wpływ projektu na lokalną gospodarkę (określenie oceny stopnia świadomości skutków
ekonomicznych realizacji projektu wśród interesariuszy w kontekście rzeczywistych
skutków ekonomicznych realizacji projektu).

ZAKRES BADANIA
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W ramach przedmiotowego badania Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego
opracowania metodyki badań w tym w szczególności określenia właściwego doboru próby
oraz stworzenia lub wybrania odpowiednich narzędzi badawczych.
Metodyka badań winna zawierać w sobie łączone elementy badania ewaluacyjnego o
charakterze formatywnym (operacyjnym), to jest oceniać proces wdrażania projektu w chwili
jego rozpoczęcia i na wczesnym etapie trwania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy
płynności wdrażania projektu i jego ostatecznej jakości, a także elementy badania
ewaluacyjnego o charakterze strategicznym, to jest dokonać podsumowania realizacji
projektu, jego faktycznych skutków, rzeczywistych efektów i skali zmian wywołanych tą
realizacją. Innymi słowy ze względu na moment realizacji, badanie winno zawierać elementy
ewaluacji wstępnej (ex ante), w połączeniu z ewaluacją bieżącą (on-going) i ewaluacji
końcowej (ex post).
Zakres podmiotowy badania będzie obejmował grupy interesariuszy według poniższego
zestawienia:
Grupa społeczna/
zawodowa

Kontakt z
projektem

Zagadnienia ogólne, które należy
uwzględnić w badaniu

Leśnicy,
pracownicy
Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska
(RDOŚ)

Regularny poprzez
realizację zadań
badawczych (A1A2) i czynnej
ochrony (C1-C6),
głównie na
poziomie formalnym
przy uzgadnianiu
pozwoleń i stref
gniazdowych

1. Jaki jest poziom wiedzy nt. ekologii,
zagrożeń i ochrony ptaków strefowych wśród
grup docelowych?

1. Bezpośredni w
ramach realizacji
zadania C3
(koszenie łąk)

1. Czy realizacja projektu wywiera wpływ, na
lokalną społeczność w sferze dostrzegania
korzyści płynących z działań mających na
celu ochronę przyrody?

Rolnicy

2. Jaka jest postrzegana współpraca między
grupami docelowymi a organizacjami
pozarządowymi, w szczególności z
wykonawcami projektu?
3. Czy zadania ochronne zaplanowane w
projekcie są pożyteczne dla ptaków
strefowych?

2. Czy realizacja projektu wpłynęła na
świadomość lokalnej społeczności w zakresie
ochrony przyrody a jeśli tak to, w jaki sposób?
3. Czy działania podejmowane w celu
ochrony przyrody stanowią problem dla
lokalnej społeczności a jeśli tak to, w jakiej
sferze (ekonomicznej, obyczajowo-kulturowej,
lub innej)
Pracownicy
zakładów
energetycznych

Bezpośredni przy
realizacji zadania
C4 (zakładanie
izolatorów)

1. W jakim stopniu ptaki są problemem dla
sieci energetycznych?
2. Jakie rozwiązania są możliwe do
wprowadzenia w celu zmniejszenia
śmiertelności ptaków?
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Leśnicy, RDOŚ,
Urzędy –
Marszałkowski,
Powiatowe, Gmin

Bezpośredni przy
realizacji zadania
A3 – strategia
ochrony ptaków
strefowych na
Lubelszczyźnie

1. Jakie znaczenie ma planowanie ochrony
przyrody na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym?
2. Czy ochrona przyrody jest możliwa w
zgodzie z rozwojem regionalnym?
3. Czy strategia ochrony ptaków strefowych
dla regionu jest potrzebna i użyteczna?

Rolnicy, myśliwi

Dzieci

Bezpośredni
podczas szkoleń w
ramach zadania E2
(szkolenia dla
rolników, myśliwych
i dzieci)

1. Czy i w jakim stopniu występuje problem
zatruwania ptaków drapieżnych przez
wykładane trucizny na lisa.

Bezpośredni
podczas sesji w
szkołach w ramach
zadania E2
(szkolenia dla
rolników, myśliwych
i dzieci)

1. Jaki jest poziom wiedzy nt. ekologii,
zagrożeń i ochrony ptaków strefowych wśród
dzieci?

2. Jakie jest prawdopodobieństwo wyłożenia
trucizny przez uczestników szkoleń przed i po
szkoleniu?

W zakresie organizacji badania do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało
przeprowadzenie badania w terenie. Badanie w terenie zostanie przeprowadzone siłami
własnymi Zamawiającego, przy wykorzystaniu metodyki, narzędzi i technik badawczych
uprzednio opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający po przeprowadzeniu badania
dostarczy zebrane wyniki Wykonawcy w formie uzgodnionej celem ich dalszego opracowania.
Zamawiający nie preferuje zastosowania konkretnych narzędzi badawczych. Zastosowane
narzędzia winny jednak umożliwiać ocenę ewaluacji projektu w sferze społecznogospodarczej w kontekście następujących aspektów:
• trafności (relevance), to jest określenia poziomu adekwatności planowanych celów
projektu do wyzwań w sferze społeczno-gospodarczej, które projekt ma rozwiązać;
• skuteczności (effectiveness), to jest określenia stopnia poziomu realizacji
zakładanych celów projektu w sferze społeczno-gospodarczej i skuteczność użytych
metod;
• wydajności (efficency), to jest określenia relacji wzajemnej między zasobami,
kosztami i nakładami a osiągniętymi efektami społeczno-gospodarczymi realizacji
projektu;
• użyteczności (utility), to jest określenia zależności (adekwatności) pomiędzy
rzeczywiście osiągniętymi efektami społeczno-gospodarczymi realizacji projektu a
wyzwaniami w sferze społeczno-gospodarczej, stanowiącymi przedmiot
oddziaływania projektu;
• trwałości (sustainability), to jest ciągłości efektów realizacji projektu w perspektywie
średniookresowej.
Dobór narzędzia badawczego w zakresie jego użyteczności winien jednak uwzględniać, że
badanie zostanie przeprowadzone siłami własnymi Zamawiającego.
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Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również opracowanie danych oraz sporządzenie
kompleksowego raportu z przeprowadzonego badania. Raport ten winien zawierać co
najmniej:
•

część metodologiczną: opis zastosowanej metodyki badań, w tym w szczególności
dobór próby, wybór zastosowanych narzędzi i technik badawczych wraz z
uzasadnieniem wyboru,

•

ocenę kompleksową wpływu projektu na lokalną gospodarkę i społeczeństwo,

•

analizę statystyczną wyników przeprowadzonego badania.

•

streszczenia w języku niespecjalistycznym.

Raport z przeprowadzonego badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie „pdf” na płycie CD.
Termin realizacji zamówienia:
Ze względu na fakt, iż poszczególne zadania w ramach realizacji projektu będą wykonywane
w różnym czasie, zamówienie zostanie wykonane w kilku etapach, a stosowne opracowania
zostaną dostarczone do sekretariatu projektu (adres poniżej), w następujących terminach:
1. Opracowanie metodyki badań, dobór próby i wybór lub stworzenie odpowiednich
narzędzi badawczych – 30 czerwca 2015.
2. Raport częściowy obejmujący dane wyjściowe – 31 marca 2016. Dane dostarczone
przez Zamawiającego do 31 grudnia 2015.
3. Raport końcowy obejmujący wszystkie dane – 31 grudnia 2017. Dane dostarczone
przez Zamawiającego do 30 listopada 2017.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostarczenia opracowań wymienionych w pkt. 3) w
przypadku wydłużenia trwania projektu. Przedłożenie ww. opracowań nie może nastąpić
później niż miesiąc przed zakończeniem projektu.
Wymogi względem Wykonawcy:
Wykonawca winien
doświadczeniu:

dysponować

personelem

o

niżej

opisanych

kwalifikacjach

i

Co najmniej jedna osoba, która posiada wykształcenie wyższe socjologiczne, matematycznoprzyrodnicze lub ekonomiczne oraz doświadczenie zawodowe w postaci wykonania w
przeciągu ostatnich 5 lat, co najmniej jednego badania o zbliżonym charakterze.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty
potwierdzające posiadane wykształcenie w postaci kopii dyplomu ukończenia studiów
wyższych oraz zaświadczenia o należytym wykonaniu badania lub równoważnego dokumentu
(referencje lub protokół odbioru robót nie zawierający opinii negatywnych).

Opis warunków udziału w postępowaniu
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1. Zamawiający przewiduje
podwykonawców.

możliwość

wykonania

zamówienia

z

udziałem

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przed,
jak i po otwarciu ofert bez podania przyczyny.
3. Zamawiający przewiduje zawarcie pisemnej umowy z Wykonawcą.
4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Joanna Szkuat – tel. 730-742-007,
e-mail: joanna.szkuat@natura-international.org.pl
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2.
3. Opis proponowanej metodyki badań, w tym w szczególności sposób określenia
właściwego doboru próby oraz sposób stworzenia lub wybór odpowiednich narzędzi
badawczych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, co winno być stosownie udokumentowane.
Miejsce, termin i forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w biurze projektu w Lublinie, PL 20-861, ul. Leszetyckiego 11/5, w formie
pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną w postaci nieedytowalnej (wskazany format: pdf)
na adres joanna.szkuat@natura-international.org.pl do dnia 01 kwietnia 2015 r. do godz.
14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kryteria i tryb oceny ofert
Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone terminowo i spełniające wymogi określone w
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
•
•

Cena- 80%;
Uwzględnienie w ramach proponowanej metodyki procesu badawczego
przeprowadzenia badań eksploracyjnych, których wyniki posłużą do ostatecznej
operacjonalizacji narzędzi badawczych- 20%.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty a następnie skontaktuje się z wybranym Wykonawcą telefonicznie lub drogą
elektroniczną w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Niezależnie do wszystkich
oferentów przesłane zostanie drogą elektroniczną zestawienie złożonych ofert, wraz z
podaniem kryteriów i wyników oceny.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu – Załącznik nr 2
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Załącznik 1
Składający ofertę
...............................................
(miejscowość, data)
Imię i nazwisko/nazwa............................................................................
Adres zamieszkania/siedziba.................................................................
Numer NIP..............................................................................................
Tel./fax....................................................................................................
Adres e-mail...........................................................................................
OFERTA
Natura International Polska
ul. Tartaczna 3/4
82-300 Elbląg
Przystępując do złożenia oferty na:
„Opracowanie metodyki, narzędzi oraz wyników badania ewaluacyjnego pod nazwą
„Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000060”,
która jest związana z realizacją zadania D.2 „Ocena wpływu projektu na lokalne społeczności”,
będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych
obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem niżej opisanej metodyki
procesu badawczego wraz z opracowaniem wyników badań: …..(szczegółowy opis
metodyki);
Przy użyciu niżej wymienionych narzędzi badawczych: …….(szczegółowy opis
proponowanych do zastosowania narzędzi badawczych)
Wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję za cenę:
Cena netto: ................................................. zł
Cena brutto: ................................................ zł,
Słownie
...........................................................................................................................................
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia uprzednio przeprowadzę/ nie przeprowadzę
badania o charakterze eksploracyjnym.
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Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty, w tym w
szczególności dysponuję personelem, który posiada wykształcenie i doświadczenie
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu.

............................................
(Podpis składającego ofertę)
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Załącznik 2
Składający oświadczenie
...............................................
(miejscowość, data)
Imię i nazwisko/nazwa............................................................................
Adres zamieszkania/siedziba.................................................................
Numer NIP..............................................................................................
Tel./fax....................................................................................................
Adres e-mail...........................................................................................
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM WYKSZTAŁCENIU I DOŚWIADCZENIU
Natura International Polska
ul. Tartaczna 3/4
82-300 Elbląg
Przystępując do złożenia oferty na:
„Opracowanie metodyki, narzędzi oraz wyników badania ewaluacyjnego pod nazwą
„Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000060”,
która jest związana z realizacją zadania D.2 „Ocena wpływu projektu na lokalne społeczności”,
będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych
obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D);
Niniejszym oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe…
Ponadto oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat wykonywałem zamówienia zgodnie z
poniższym wykazem:

Lp.

Nazwa
zamówienia

Całkowita
wartość
zamówienia

Czas realizacji:
rozpoczęcie/zakończenie

Zamawiający
(nazwa, adres,
telefon)

1
2
3

............................................
(Podpis składającego oświadczenie)
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