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Ogłoszenie

Numer

2021-2338-80998

Id

80998

Powstaje w kontekście projektu

POPT.03.01.00-00-0293/19 - POPT

Tytuł

Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) w Obszarze Metropolitalnym 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej OMGGS). Podsumowaniem oceny 
powinny być również rekomendacje co do funkcjonowania 
instrumentu ZIT w OMGGS w przyszłej perspektywie finansowej 
UE na lata 2021-2027.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy  w 
następujących przypadkach wskazanych poniżej, w następującym zakresie: 
1)�przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla Zamawiającego, w tym: 
a)�zmiana zakresu zamówienia i związana z tym zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
1 umowy;
b)�odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z tym zmiana 
wynagrodzenia. 
2)�zmiany zakresu zamówienia pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami:
a)�niepodwyższenia wynagrodzenia umownego, 
b)�terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 
•�wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
•�wystąpienia przyczyn obiektywnych, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,
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•�wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności;
3)�siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy/terminu realizacji umowy zgodnie 
z zapytaniem ofertowym; przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie o charakterze 
nadzwyczajnym, zewnętrznym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec; 
4)�zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 
5)�zmiana sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do 
umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia 
w większej kwocie Wykonawcy. 
2.�W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego 
o: 
1)�zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2)�zmianie osób reprezentujących, 
3)�ogłoszeniu upadłości, 
4)�ogłoszeniu likwidacji, 
5)�zawieszeniu działalności, 
6)�wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-25
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-25

Data ostatniej zmiany

2021-11-25

Termin składania ofert

2021-12-03 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-12
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
NIP: 5833151748

Osoby do kontaktu

Marta Gorczyca
tel.: 58 526 81 27
e-mail: marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Opis przedmiotu zamówienia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi badawcze

Opis

Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiot i uzasadnienie badania 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie realizacji celów 
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Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej OMGGS) do roku 2020. 
Ocena powinna zawierać również rekomendacje odnośnie realizacji projektów w formule ZIT w 
OMGGS w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Cele Strategii ZIT realizowane są poprzez projekty dofinansowane w ramach mechanizmu ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w poniższych 
osiach priorytetowych Programu (stan na dzień 7.10.2021 r.). 
 
Celem tzw. zintegrowanego podejścia terytorialnego w ramach polityki spójności 2014-2020 jest 
wykorzystanie szczególnego potencjału terytorialnego i usunięcie barier w rozwoju poszczególnych 
obszarów danego regionu. Ideą tego podejścia jest współpraca samorządów na rzecz 
maksymalnego wykorzystania ich atutów i wspólnego rozwiązywania problemów. Realizowane 
przedsięwzięcia nie mogą być punktowymi, oderwanymi od siebie inwestycjami. Współpraca na 
rzecz rozwiązywania wspólnych problemów jest podstawą ubiegania się o wsparcie ze środków 
europejskich. Propagowana jest realizacja przedsięwzięć łączących działania tzw. „twarde” i 
„miękkie”, finansowanych jednocześnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wypełnienie powyższych założeń sprawia, 
że przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) określa się 
jako zintegrowane.

2.�Kontekst planowanego badania
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem rozwoju terytorialnego, o którym mowa 
w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia EFRR. Przepisy te określają, że 
część środków z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-2020 
przeznacza się na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 
jak również, że wskazywane w tych dokumentach „władze miejskie” odpowiadają przynajmniej za 
zadania związane z wyborem projektów do dofinansowania – w tym jako Instytucja Pośrednicząca 
w systemie wdrażania funduszy unijnych.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa (UP) oraz ustawy wdrożeniowej, które doprecyzowują 
prawo europejskie w tym zakresie, ZIT to nowe narzędzie służące w szczególności realizacji 
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich wokół polskich miast wojewódzkich, 
a także obszarów wiejskich powiązanych z nimi funkcjonalnie. Celem realizacji ZIT w Polsce jest 
promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich 
obszarach funkcjonalnych, zwiększanie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację 
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy 
miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz zwiększanie wpływu miejskich obszarów 
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funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań, wspieranych na ich obszarze w ramach polityki 
spójności.

Strategia ZIT OMGGS jest dokumentem określającym strategię interwencji w ramach instrumentu 
ZIT oraz powiązanych z nim działań komplementarnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. 
Została opracowana przez Związek ZIT w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą (IZ) Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) oraz ministrem 
właściwym ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwem Rozwoju (MR). ZIT wdrażany jest przez Związek 
ZIT, czyli zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa, które w województwie pomorskim przyjęło formę 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (JST).
Misją Strategii ZIT jest urzeczywistnienie wizji Obszaru Związku ZIT (OM ZIT). Wizja ta ujmuje OM ZIT 
jako obszar o wysokiej jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osiedleńczej. Misja ta 
realizowana jest poprzez 4 cele strategiczne oraz 8 obszarów działań. Dla poszczególnych obszarów 
działań Strategia określa kryteria wyboru przedsięwzięć oraz wskazuje spełniające te kryteria 
przedsięwzięcia. Strategia określa również system wdrażania i monitoringu realizacji przewidzianych 
w niej działań, zawiera plan finansowy oraz odniesienie do oceny oddziaływania na środowisko.

ZIT finansowane są przede wszystkim ze środków RPO, zarówno z alokacji EFRR, jak i 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku województwa pomorskiego są to 
odpowiednio                                       193,4 mln euro z EFRR i 65,8 mln euro z EFS. Dodatkowym źródłem 
finansowania ZIT                                                                 są środki Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), służące                                            jako wsparcie wybranych projektów 
komplementarnych wynikających ze Strategii ZIT.

Wsparcie udzielane w ramach określonych wyżej źródeł finansowania obejmuje szereg przedsięwzięć 
służących realizacji Strategii ZIT, których zakres zdeterminowany został rekomendacjami UP 
odnośnie pożądanych celów tematycznych wsparcia ZIT oraz kluczowym w tym kontekście, wyborem 
celów tematycznych dedykowanych ZIT w 7 osiach priorytetowych RPO WP i wskazaniem 3 
priorytetów inwestycyjnych dedykowanych ZIT w POIiŚ.

Strategia ZIT pełni dwie zasadnicze funkcje: szerszą, określającą ramy długofalowej koordynacji 
współpracy JST zgodnie z celami ZIT, jak i węższą, ukierunkowującą zintegrowane działania 
metropolitalne pod konkretne fundusze dedykowane ZIT w latach 2014-2020.
Należy zaznaczyć, że w zakresie przepisów wykonawczych nadrzędną rolę nad Strategią ZIT dla 
każdego z przedsięwzięć służących jej realizacji pełnią dokumenty wykonawcze do właściwych 
programów operacyjnych, a więc RPO WP i POIiŚ.

Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich. Komisja Europejska chcąc zwiększyć zaangażowanie miast w realizację polityki spójności, 
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zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do przeznaczenia minimum 5% środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację tego instrumentu. 

Do najważniejszych celów ZIT należy:
��promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich 
obszarach funkcjonalnych;
��zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych 
projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie;
��realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i 
problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
��zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób 
realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

3.�Zakres czasowy i cel badania
3.1 Badanie ewaluacyjne obejmuje cały dotychczasowy okres realizacji ZIT w OMGGS, tj.  od dnia 
zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze 
Metropolitalnym (14.02.2014) do dnia zawarcia umowy na realizację usługi.
3.2 Głównym celem badania jest ocena realizacji celów Strategii ZIT w OMGGS w badanym 
okresie. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji dotyczących realizacji 
przedsięwzięć ZIT w OMGGS w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 
3.3 Cele szczegółowe badania:
3.3.1 Ocena realizacji celów Strategii ZIT w OMGGS na poziomie działań (realizowanych poprzez 
przedsięwzięcia ZIT), a w szczególności:
a.�ocena realizacji celów Strategii ZIT na poziomie poszczególnych działań i przedsięwzięć;
b.�ocena formuły realizacji Strategii ZIT, w tym w zakresie zintegrowania i współpracy partnerskiej; 
Ocena/badanie powinna być ukazana łącznie z perspektywy poniższych grup interesariuszy: 
beneficjentów projektów (pracownicy urzędów gminnych, spółka SKM oraz przedstawiciele władz 
lokalnych); realizatorów projektów (partnerzy, np. NGO); instytucji zaangażowanych w zarządzanie 
i wdrażanie mechanizmu ZIT, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz Instytucji 
Pośredniczącej ZIT RPO WP 2014-2020;     
c.�wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji Strategii ZIT.

W wyniku badania Zamawiający w szczególności chce uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

Obszar I. Analiza i ocena zastosowanego mechanizmu realizacji Strategii ZIT (wdrażania instrumentu 
ZIT), w tym w zakresie zintegrowania i współpracy partnerskiej.



Wygenerowano: 2021-11-26 10:28 Strona 7 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) w Obszarze…

1.�Dla jakich typów projektów uwzględnionych w Strategii ZIT instrument ZIT stanowi najbardziej 
trafny i efektywny sposób interwencji publicznej? 
2.�Jak zaproponowana liczba projektów oraz skala przyjętych działań w warunkach ograniczonej i z 
góry narzuconej alokacji środków wpływa na realizację założeń i celów Strategii ZIT? 
3.�Jak zastosowany mechanizm podziału alokacji ZIT wpłynął na realizację projektów? Jak ocenia 
się trafność i zasadność zaproponowanego jednakowego poziomu dofinansowania dla wszystkich 
projektów danego działania (udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych), niezależnie 
od ich wielkości i skali oddziaływania?     
4.�Jak partnerska współpraca wpływa na efekty realizacji przedsięwzięć? Czy i jakiego typu 
partnerów brakowało przedsięwzięciom w obecnej perspektywie?
5.�Jak mechanizm ZIT wpłynął na integrację realizowanych przedsięwzięć w ramach ZIT? Jaki jest 
stopień świadomości beneficjentów ZIT dotyczący realizacji projektów zintegrowanych, będących 
częścią większej całości i mającej wpływ na cały obszar ZIT? Czy miała miejsce i w jakim zakresie 
była pomocna wymiana doświadczeń między beneficjentami w ramach przedsięwzięć?
6.�W jakim stopniu zaistniała synergia projektów w ramach działań inwestycyjnych i społecznych?
 
Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia jak i wszelkie załączniki do postępowania znajdują się 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.metropoliagdansk.pl w zakładce ogłoszenia.

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis



Wygenerowano: 2021-11-26 10:28 Strona 8 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) w Obszarze…

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 3)�sytuację ekonomiczną 
lub finansową zapewniającą wykonanie zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowych 
warunków udziału w tym zakresie.

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność do występowania 
w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 
dwiema osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda posiada udokumentowane 
doświadczenie w pracy naukowej lub zawodowej, której przedmiotem było przeprowadzenie co 
najmniej dwóch badań ewaluacyjnych / analiz dotyczących:
- strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń JST, 
- lub zakresu celów strategii ZIT wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wymagane 
doświadczenie w realizacji badań w obszarze infrastrukturalnym i społecznym. 
Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest poprawnie 
wypełnione i dołączone do składanej oferty Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do 
zapytania.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o 
wartości co najmniej 80.000 zł każda.
Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest poprawnie 
wypełnione i dołączone do składanej oferty Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do 
zapytania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena-40%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Opis koncepcji realizacji badania-60%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-25 - data opublikowania
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-> 2021-12-03 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


