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                      Gdańsk, 12 kwietnia 2022 r.     

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr  2 /2022 

 

Biuro Rozwoju Gdańska występuje z prośbą o złożenie oferty na: 

przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w trybie „on-going” Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023. 

 

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 130 000 zł, co 

oznacza, że nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz 1129 z późn. zm.). Zgodnie jednak z 

wewnętrznym Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł przyjętym Zarządzeniem nr 5 

Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 stycznia 2021 r., przystępujemy do 

zapytania ofertowego. 

 

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu: 

Zamawiający Biuro Rozwoju Gdańska  

ul. Wały Piastowskie 24  

80 - 855 Gdańsk 

REGON: 191840275 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 i 

opracowanie raportu ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Gdańska na lata 2017-2023 (dalej: GPR) wraz z opracowaniem rekomendacji 

zmian GPR oraz rekomendacji działań do wdrożenia w latach przyszłych wraz z 

ich adresatami.  

 

Założeniem ewaluacji jest ocena stopnia osiągnięcia celów Programu oraz 

zebranie rekomendacji do jego aktualizacji. Badanie GPR powinno odbywać się 

w kontekście zdarzeń i procesów, które nastąpiły od momentu uchwalenia 

Programu i mogły mieć istotny wpływ na aktualność jego założeń.  

 

Zadanie powinno być przeprowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem założeń partycypacji społecznej (art. 5). 
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Koncepcja badawcza powinna opierać się o następujące założenia: 

Kryteria ewaluacji: 

1. efektywność: rozumiana jako ocena efektów wdrażania GPR na dzień 31 

grudnia 2021 r.; 

2. oddziaływanie: tj. ocena wpływu realizacji GPR na rozwój podobszarów 

rewitalizacji; 

3. spójność: tj. ocena zgodności celów i założeń Programu z rzeczywistym 

przebiegiem jego wdrażania; 

4. trwałość: rozumiana wyłącznie jako ocena trwałości wypracowanego 

modelu partnerstw lokalnych Gminy z organizacjami pozarządowymi 

oraz wspólnotami lokalnymi; 

Obszary badawcze: 

I. Ocena efektów wdrażania GPR 

II. Ocena wpływu GPR na rozwój podobszarów rewitalizacji 

III. Ocena spójności wdrażania GPR z pierwotnymi założeniami 

IV. Ocena modelu partnerstw lokalnych Gminy w podobszarach rewitalizacji 

V. Analiza trendów na podstawie wyników Systemu Monitorowania i Oceny 

Gminnego Programu Rewitalizacji 

Ewaluacja powinna zawierać interpretację jakościową wyników badania 

„Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” z 2021 

roku, w stosunku do wyników z roku 2018 w tym m.in: 

1. analizę przyczyn różnic wskaźnika syntetycznego wymiaru społecznego i 

dwóch wybranych pozostałych wymiarów, tj. wskazania, które ze 

wskaźników cząstkowych miały największy wpływ na zmianę i jakie były 

przyczyny zmian  

2. Wskazanie zgodności / niezgodności trendów zmian 2021/2018 w 

poszczególnych podobszarach rewitalizacji do trendów ogólnomiejskich 

oraz ustalenie przyczyn niezgodności.   

 

Obszar ewaluacji: Obszar rewitalizacji Gminy Miasta Gdańska, w podziale na 

podobszary Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem, Orunia, 

Biskupia Górka i Stary Chełm Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście zgodnie z 

zakresem wskazanym w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

 

 W zakres badania ewaluacyjnego wchodzą: 

1. Przygotowanie metodologii ewaluacji. 

2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. 

3. Przygotowanie raportu ewaluacyjnego. 
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Metodologia ewaluacji powinna być opisana w raporcie metodologicznym i 

zawierać koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym opis metod, technik i 

narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej 

oraz sposób doboru próby badawczej i harmonogram badania. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag w metodologii. Wstępna koncepcja 

metodologiczna zostanie poddana ocenie podczas oceny ofert. 

 

Rekomendacje powinny dotyczyć propozycji zmian i uzupełnień w zaplanowanej 

aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów wykorzystania istniejącej infrastruktury społecznej 

oraz przyszłych projektów przyjaznych dla środowiska. Do każdej rekomendacji 

powinien być zdefiniowany przynajmniej jeden adresat.  

 

Odbiorcami badania będą: 

⎯ Prezydent Miasta Gdańska; 

⎯ Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska; 

⎯ Członkowie Komitetu Rewitalizacji; 

Planowany okres realizacji zamówienia: 100 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017 – 2023 dostępny jest 

na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska oraz w Bazie Aktów Własnych: 

https://baw.bip.gdansk.pl/api/file/GetZipxAttachment/216/1172336/preview 

 

Metody badawcze: analiza danych zastanych (desk research), minimum 12 

wywiadów indywidualnych, minimum 5 wywiadów grupowych, analiza trendów 

w poszczególnych podobszarach na podstawie wyników Systemu 

Monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji – raporty z lat 2016-

2021 dostępne na stronie https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/system-

monitorowania-i-oceny-gminnego-programu-rewitalizacji 

W zakres zamówienia wchodzą: 

1. opracowanie raportu metodologicznego 

2. opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego oraz treści prezentacji 

3. przedstawienie wyników badania podczas spotkań ustalonych z 

Zamawiającym 

https://baw.bip.gdansk.pl/api/file/GetZipxAttachment/216/1172336/preview
https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/system-monitorowania-i-oceny-gminnego-programu-rewitalizacji
https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/system-monitorowania-i-oceny-gminnego-programu-rewitalizacji
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Wykonawca wraz z raportem końcowym przekaże prezentację podsumowującą 

wyniki badania oraz po ustaleniach z Zamawiającym, zaprezentuje wyniki 

badania. Odbiór zamówienia odbędzie się zgodnie z zapisami par. 4 wzoru 

umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.   

Harmonogra

m realizacji 

zamówienia 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 100 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy.  

 

Przewiduje się następujący harmonogram prac i terminy ich wykonania: 

1) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego 

w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku); 

2) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia 

przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 dokona jego oceny i zgłosi 

ewentualne uwagi, dopuszcza się formę poczty elektronicznej (e-mail). 

Uzupełnienia, poprawki lub zmiany winny być wprowadzone w terminie 3 

dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, po czym ponownie przedłożone 

Zamawiającemu do akceptacji. Procedurę w razie potrzeby powtarza się. 

3) Wykonawca wykona opracowanie raportu z badań wraz z prezentacją w 

terminie do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Zamawiający 

w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia 

dokona jego oceny i zgłosi ewentualne uwagi, dopuszcza się formę poczty 

elektronicznej (e-mail). Uzupełnienia, poprawki lub zmiany winny być 

wprowadzone w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, po czym 

ponownie przedłożone Zamawiającemu do akceptacji. Procedurę w razie 

potrzeby powtarza się. 

4) Wykonawca ustali z Zamawiającym, w trybie roboczym, terminy spotkań 

prezentujących wyniki badania ewaluacyjnego oraz wówczas przedstawi 

wyniki badania ewaluacyjnego. 

 

Warunki i 

forma 

płatności

  

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół 

odbioru bez wniesionych uwag zgodnie z par 4 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie faktury w ciągu 7 

dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze zgodnie z umową.  

Warunek 

udziału w 

postępowani

u 

Do złożenia oferty upoważnione jest podmiot lub konsorcjum: 

1) które w ciągu ostatnich czterech lat opracowały co najmniej trzy badania 

ewaluacyjne. Fakt ten winien być potwierdzony odpowiednimi dokumentami, 

np. protokoły odbioru, referencje. 

Każde w/w badanie ewaluacyjne musiało obejmować co najmniej opracowanie 

metodologii badania, realizację badań terenowych przy zastosowaniu metod 
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jakościowych oraz opracowanie raportu końcowego.  

 

Kryteria 

wyboru 

oferty 

najkorzystni

ejszej 

Kryterium:  

1. Cena – 50%  - maksymalnie 50 pkt 

Opis kryterium: ocenie będzie poddawana cena netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Pozostałe kryteria – 50%:  

2.1 Koncepcja badawcza: maksymalnie  30 pkt 

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której zaproponowana 

metodologia badania będzie adekwatna do założeń ewaluacji, szczegółowo i 

kompletnie opisana wraz z uzasadnieniem, zawierać będzie ramowy 

harmonogram realizacji zamówienia oraz doświadczenie oferenta w realizacji 

badań ewaluacyjnych oraz przedstawi skład zespołu badawczego wraz z opisem 

kompetencji.  

2.2 Koncepcja przedstawienia wyników badania: maksymalnie 15  

pkt 

Opis kryterium: maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która zawierać 

będzie nowatorską koncepcję sposobów przedstawienia wyników badania pod 

kątem potrzeb informacyjnych odbiorców badania oraz zostanie przedstawione 

przekonujące uzasadnienie przyjętej koncepcji. Koncepcja może zawierać 

propozycję szablonu raportu wraz z przykładami infografik.  

              2.3 Zaangażowanie eksperta lub ekspertki ds. polityki 

miejskiej/rewitalizacji: maksymalnie 5 pkt 

w zespole badawczym zaangażowana zostanie osoba wykazująca się 

doświadczeniem eksperckim w zakresie polityk miejskich/rewitalizacji tj. 

zaangażowaniem przy minimum trzech zamówieniach związanych z 

rewitalizacją obszarów miejskich (tj. badania, doradztwo, szkolenia). 

 

Miejsce, 

sposób i 

termin 

składania 

ofert 

Oferty, zgodne z załącznikiem nr 1  do niniejszych warunków zamówienia należy 

przekazać Zamawiającemu: 

- drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie w siedzibie Zamawiającego: ul. 

Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, w kopercie z dopiskiem „Oferta 

przeprowadzenie badania ewaluacyjnego”; 

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
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rewitalizacja@brg.gda.pl, w tytule wpisując „Oferta przeprowadzenie badania 

ewaluacyjnego” 

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia  2022 r., do godz. 15:00. 

Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub godzina 

otrzymania wiadomości e-mail. 

Kontakt Osoba upoważniona do kontaktu: 

Katarzyna Werner: tel. 58 308 44 02, 

e-mail: katarzyna.werner@brg.gda.pl 

Rozstrzygnię

cie 

postępowani

a i zlecenie 

realizacji 

zamówienia

  

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do dnia 4 maja 2022 r. 

O jego wyniku uczestnicy postępowania zostaną poinformowani telefonicznie 

lub wiadomością e-mail, niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 

Przewidywany termin podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia 

to 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania, przy czym przez dni 

robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Załączniki Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – wzór umowy powierzenia 

Załącznik nr 4 – wzór ankiety do umowy powierzenia 
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