
Kraków, dnia 10.08.2016 roku  

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: 

„Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Bastionu nr III Kleparz w Krakowie” 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

1. Nazwa firmy, adres zamawiającego: 

 

Fundacja Polish Heritage  

Ul. Stelmachów 127i 

31-349 Kraków 

e-mail: kontakt@polishheritage.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dla Fundacji Polish Heritage 

dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu planowanego do realizacji  w 

Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII osi priorytetowej Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa 

Kulturowego i rozwój zasobów kultury, którego Instytucją Organizującą Konkurs jest 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Typ projektu: Infrastruktura zabytkowa 

 

Przedmiot inwestycji: 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania istniejącego budynku kaponiery zapola tzw. „jaskółczy ogon” zgodnie z projektem 

budowlanym, na usługi o funkcji: ekspozycyjnej związanej z misją obiektu tj.: częścią „Twierdzy 

Kraków”, rozrywkowej (koncerty, spotkania integracyjne-pokonferencyjnej), gastronomicznej i 

biurowej.  
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Zakres usługi obejmuje: 

 

I. Wsparcie doradcze zamawiającego mające na celu opracowanie niezbędnych załączników 

do wniosku aplikacyjnego zgodnie ze wzorem zamieszczonym 

http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory. 

  

II. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj.: Studium wykonalności oraz wniosek 

aplikacyjny do konkursu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I 

ŚRODOWISKO 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, typ projektu: infrastruktura zabytkowa.  

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: 

http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory. 

Studium wykonalności wraz z wszystkimi jego elementami musi być zgodne z Wytycznymi do 

przegotowania studium wykonalności – projekty w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020" -

(http://poiis.mkidn.gov.pl/media/214/download/wytyczne-do-przygotowania-studium-

wykonalnosci.pdf) w tym m.in. opracowanie wszystkich niezbędnych analiz oraz badań m.in. analiza 

finansowa, ekonomiczna, analiza zgodności ze strategiami, analiza występowania pomocy publicznej 

oraz określenie prawidłowej wysokości kwoty dofinansowania oraz innych elementów studium 

wymaganych zasadami konkursu.  

III. Badania rynkowe oraz opracowanie raportu z przeprowadzonej analizy popytu.  

Analiza identyfikuje ilościowo zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach 

należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w 

oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne, wykonane 

konkretne badania określające społeczne zapotrzebowanie na projekt – OFERTĘ KULTUROWO-

EDUKACYJNĄ). Analiza powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego 

zapotrzebowania inwestycji na zasoby oraz przewidywanego rozwoju infrastruktury oraz efektu 

sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji). 

Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu: 

Należy zidentyfikować: 

- charakterystykę rynku, na którym realizowany jest projekt (obszar objęty analizą popytu), 

- obecnych odbiorców działalności kulturalnej i edukacyjnej Wnioskodawcy (charakterystyka 

odbiorców, ich liczba, podstawa oszacowania), 

- przyszłych odbiorców projektu (beneficjentów końcowych projektu). Ważne jest także określenie 

potrzeb kulturalnych/edukacyjnych odbiorców projektu. 

Analiza musi być oparta o obiektywne dane zewnętrzne (np. publikacje GUS, dane jednostek 

samorządu terytorialnego itp.). Konieczne jest podanie źródła danych. 

Popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem: 

Bieżący popyt 

Dla bieżącego popytu należy przedstawić bieżącą wielkość popytu na usługi oferowane przez 

Wnioskodawcę (w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku), grupy docelowe, do których 

skierowana jest oferta. Należy przedstawić metodykę wyliczenia bieżącego popytu, w tym wskazać 

dokładnie źródła danych. 
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Przyszły popyt 

Dla określenia przyszłego popytu należy wskazać przyszłe zainteresowanie produktami i usługami 

oferowanymi przez zrealizowany projekt. 

Powyższe należy potwierdzić wykonaniem konkretnych badań określających społeczne 

zapotrzebowanie na dany projekt (ankiety oraz inne rodzaje badań wykonane przez firmę zajmującą 

się badaniem rynku), przedstawienie danych statystycznych wynikających z ww. badań, mówiących o 

tym: ilu ludzi będzie zainteresowanych usługami czy produktami powstałymi w wyniku realizacji 

danego projektu, jaka będzie liczba nowych odbiorców, jak wyglądać będą możliwości korzystania z 

usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców, jaki będzie stopień wzrostu popytu na 

oferowane usługi, jakie będą nowe grupy odbiorców, jakie konkretne działania będą skierowane do 

konkretnych grup odbiorców. 

Wykazane wartości przyszłego popytu będą podstawą do określenia wskaźnika rezultatu 

bezpośredniego wskazanym w studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnym, z którego 

Zamawiający będzie musiał osiągnąć po zrealizowaniu inwestycji. 

Należy opisać sposób monitorowania przyszłego popytu i osiągnięcia założonych wskaźników 

rezultatu. 

Ponadto należy określić wskaźnik użytkowania obiektu po zakończeniu realizacji projektu i stopień 

wzrostu popytu (nominalny i procentowy). Wskaźnik użytkowania należy interpretować jako 

procentowe wykorzystanie obiektu w stosunku do jego maksymalnej przepustowości. Oczekiwania 

metodologia badania: 

a. analiza danych zastanych (desk research) dotycząca ekonomicznych aspektów rynku 

edukacyjno-kulturalnego w regionie, makroregionie i w Polsce, 

b. badania ankietowe techniką PAPI na próbie min. N=280 mieszkańców Małopolski i 

innych województw 

Badania powinny zostać zrealizowane na następujących próbach: 

a. badania grup docelowych N=280-320, w tym: 

                                                              i.      badanie dotychczasowych odbiorców oferty 

                                                             ii.      badanie potencjalnych użytkowników oferty 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

 

Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 7 tygodni od daty podpisania umowy, nie 

później niż do dnia 19.09.2016.  

 

4. Sposób realizacji zamówienia, warunki płatności; dodatkowe informacje: 

 



1) Warunki płatności.  

Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna na podstawie faktury wystawionej 

po sporządzeniu i podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru , przelewem na konto wskazane 

na fakturze. 

Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana w częściach: 

1. Płatność w wysokości 80% wartości umowy tj.: Studium Wykonalności i załączników do 

Wniosku, wniosku aplikacyjnego oraz analizy popytu wraz z raportem,  

2. Płatność w wysokości 20% wartości umowy płatne będzie po podpisaniu pomiędzy 

Zamawiającym a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy o 

dofinansowanie projektu.  

Należność płatna będzie w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru oraz 

otrzymania faktury. 

 

2) Sposób kontaktu z zamawiającym:  

 

 

e-mail: kontakt@polishheritage.pl 

 

 

5. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca: 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w ostatnich 4 latach co najmniej 3 usług 

odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zapytaniu (Studium wykonalności oraz raport z 

przeprowadzonej analizy popytu) w zakresie remontu / modernizacji / przebudowy / renowacji / 

adaptacji infrastruktury zabytkowej mającej na celu wprowadzenie nowej oferty kulturalnej dla 

projektu o min wartości 5 mln zł brutto.  

  

Zamawiający uzna w/w wymogi za spełnione, jeśli przedstawione przedsięwzięcia, na rzecz których 

Wykonawca przygotował studium wykonalności oraz raport z przeprowadzonej analizy popytu 

pozytywnie przeszły ocenę formalną w procesie ubiegania się o środki pochodzące z funduszy UE.  

  

Oferent powinien przedstawić wykaz usług zawierający: nazwę zamawiającego, nazwę projektu, 

wartość projektu, datę wykonania usługi, zakres usługi, uzyskał / nie uzyskał dotację oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zlecenia. 

 

6. Ocena i wybór ofert:  

 

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie: 

 

1. Spełnienia warunków określonych w pkt. 5., jako kryteria dostępu.  

 

2. Kryteria punktowe:  
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1)  Cena netto (C)       50% 
2)  Doświadczenie(D)       30% 
3) Doświadczenie (DIII)       20% 
  

Ad 1) Cena 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

 

     najniższa cena brutto 

   (C)    =     -------------------------------------------------     x 100 pkt  
     cena brutto badanej oferty 
 

Ad 2) Doświadczenie 

Oferta z największą ilością przedstawionych w wykazie zamówień dotyczących świadczeniu 
usługi doradztwa w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektów (wniosek 
aplikacyjny i studium wykonalności) o wartości minimum 5 mln zł brutto, które przeszły ocenę 
formalną, których zakres rzeczowy obejmuje inwestycje w obiektach zabytkowych 
przeznaczonych na działalność kulturalną, otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg 
wzoru: 

 

   Ilość wykazanych zamówień w ofercie badanej 

 (D) =  ----------------------------------------------------------------------------------------------    x 100 pkt  
  Największa ilość wykazanych zamówień spośród złożonych ofert 
 
 
Zamówienia muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.  
 
Przy obliczeniu wartości punktowej (D) w przypadku wykazania 10 zamówień i więcej przyjmuje 
się do wzoru liczbę 10. 
 
Ad 3) Doświadczenie w ramach konkursów ogłoszonych w perspektywie finansowej 2014-2020.  
 
 

Oferta z największą ilością przedstawionych w wykazie zamówień dotyczących świadczeniu 
usługi doradztwa w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek aplikacyjny oraz 
Studium wykonalności) projektów, które przeszły ocenę formalną PO-IiŚ działanie 8.1. Kultura.  

 

   Ilość wykazanych zamówień w ofercie badanej 

 (DII) =  ----------------------------------------------------------------------------------------------    x 100 pkt  
  Największa ilość wykazanych zamówień spośród złożonych ofert 
 

Całkowita liczba punktów P, jaką może otrzymać Wykonawca wyniesie: 

 
P  = C x ….%  +  D x ….%  + DII x ….% 

 

 

Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.  



Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcja.  

 

7. Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania ofert: 

 

1) Ofertę sporządzoną należy złożyć, w następujących formach:  

 

a) przesyłką poleconą/kurierską na adres: Fundacja Polish Heritage, ul. Stelmachów 127i, 

31-349 Kraków w formie papierowej, 

b) w wersji elektronicznej (podpisany skan) na e-mail: kontakt@polishheritage.pl 

                         

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 24 sierpnia 2016 r., do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). 

 

2) Oferta powinna zawierać całkowite koszty wykonania przedmiotu zlecenia wraz z 

podaniem osobno cen cząstkowych za wykonanie: studium wykonalności, wniosek 

aplikacyjny, analiza popytu wraz z raportem.   

3) Do Oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Wykaz usług wraz z dokumentacją potwierdzającą należyte wykonanie zamówienia  

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,   

 

 

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone potencjalnym Wykonawcom bez ich 

otwierania. 

 

 

Wzór załącznika:  
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L.p. Przedmiot zamówienia 
(należy podać informacje 
pozwalające na ocenę czy 

wszystkie warunki 
postępowania są spełnione) 

Wartość 
projektu 

Data 
wykonania 

 

Podmiot, na rzecz 
którego 

zamówienie 
zostało wykonane 

 

Źródło 
finansowania 

projektu / 
PROGRAM 

OPERACYJNY  
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 


