OPIS ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO
– PRZEPROWADZENIE EKSPERTYZY DOT. ANALIZY UMOWY Z KOTONU
Z PERSPEKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ I Z PERSPEKTYWY POLSKI.
Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych planuje udzielenie
zamówienia na przeprowadzenie ekspertyzy dot. analizy Umowy z Kotonu z perspektywy Unii
Europejskiej i z perspektywy Polski.
Podstawy programowe:
Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a
Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi (dalej: PCz) z drugiej strony, podpisana
w Kotonu 23 czerwca 2000 roku, zwana „Umową z Kotonu” (dalej: UzK) określa ramy współpracy Unii
Europejskiej (UE) na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego państw Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP). Współpraca ta, skupiona na ograniczeniu, a ostatecznie wyeliminowaniu
ubóstwa, musi także przyczynić się do pokoju i bezpieczeństwa, stabilności politycznej
i demokratycznej państw AKP. W związku z tym partnerzy umowy działają wspólnie w celu
stopniowego osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. UzK została podpisana 23 czerwca 2000 r.
na okres 20 lat, w latach 2005 i 2010 dokonano kolejno 2 przeglądów i nowelizacji UzK.
W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia UzK w 2020 r. PCz UE przygotowują się
do rozpoczęcia debaty w sprawie ram i zasad przyszłej współpracy z państwami skupionymi w grupie
AKP. Polska powinna, w ślad za innymi liczącymi się PCz UE, dążyć do wypracowania stanowiska
w tej kwestii.
Znaczenie polskiej ekspertyzy nt. relacji UE - AKP i przyszłości UzK jest istotne w kontekście
wypracowywania stanowiska wobec współpracy Polski przede wszystkim z Afryką, a także
z Karaibami i regionem Pacyfiku w okresie po 2020 r.
Założenia ekspertyzy:
Ekspertyza powinna przyczynić się do sformułowania polskiego stanowiska odnośnie relacji z krajami
AKP po 2020 r., poprzez:
1. Analizę efektywności funkcjonowania dotychczasowej UzK z perspektywy UE;
2. Analizę efektywności funkcjonowania dotychczasowej UzK z perspektywy Polski.
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Ekspertyza powinna obejmować następujące zasadnicze kwestie, dając odpowiedź na poniżej
sformułowane pytania:
1. Charakter UzK
- Czy charakter UzK, jako umowy międzynarodowej, jest niezbędny dla realizacji celów UE oraz Polski
w Afryce i innych regionach?
- Czy możliwe są inne formy współpracy uwzględniające dynamikę stosunków gospodarczych i
politycznych UE z państwami sygnatariuszami UzK?
2. Analiza możliwych scenariuszy relacji UE-AKP po 2020 r.
- Jaki kształt/charakter mogłyby przybrać relacje UE z AKP w kontekście zmian gospodarczych,
społecznych i politycznych, jakie zachodzą w tej grupie państw?
- Jaką funkcję powinna pełnić przyszła umowa z państwami AKP na poziomie wielostronnym, jakie
relacje powinna chcieć budować UE z tymi państwami?
- Czy istnieje możliwość zawierania porozumienia z państwami AKP, podzielonymi na grupy państw
(ocena możliwości regionalizacji stosunków AKP-UE, w tym zachowania nowej umowy dla np.
wyłącznie krajów Afryki subsaharyjskiej, a dla pozostałych rozważenia przyjęcia innych form
partnerstwa lub ograniczenie współpracy AKP-UE do jedynie pewnych obszarów)?
- Jakie argumenty przemawiają za zawarciem porozumienia wzorowanego na obowiązującej UzK, w
stosunku do alternatywnego rozwiązania w postaci porozumień z poszczególnymi regionami?
- Jakie mogą być scenariusze budowy nowego partnerstwa UE-AKP w oparciu o agendę post-2015?
3. Ocena dotychczasowej realizacji UzK, w tym porównanie z innymi politykami zewnętrznymi UE;
- Na ile możliwe wydaje się wyjście poza relacje dawca-biorca oraz perspektywę redukcji ubóstwa,
która w opinii wielu ekspertów dominuje w obecnych relacjach UE-AKP?
- Jaka jest ocena realizacji UzK z perspektywy budowy przez Polskę relacji dwu i wielostronnych z
państwami AKP i realizacji celów polityki zagranicznej?
– Jaki wymiar relacji UE - AKP byłby korzystniejszy z punktu widzenia Polski (regionalizacja umowy,
czy utrzymanie wymiaru ponadregionalnego)?
4. Ocena i perspektywy filaru rozwojowego
- Jakie są możliwe scenariusze dla przyszłości finansowania rozwoju w regionie AKP, w tym via
Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)?
- Jakie inne instrumenty finansowe oraz pozafinansowe będą mogły być wykorzystywane obok EFR
do wspierania rozwoju regionu AKP w perspektywie po 2020 roku?
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- Jakie ewentualne skutki dla Polski wiążą się z postulatami budżetyzacji EFR, bądź jego dalszym
pozostawaniem poza budżetem UE?
5. Analiza sposobu postrzegania relacji UE – AKP w grupie wybranych państw członkowskich UE
(FR, SE, UK, DE) jako narzędzia realizacji ich celów polityki dwustronnej wobec krajów AKP oraz
dalsze perspektywy współpracy
- Jakie możliwości stwarza UzK dla ww. państw członkowskich w sferze politycznej, dla podmiotów
gospodarczych oraz podmiotów zajmujących się realizacją pomocy rozwojowej?
- W jaki sposób podejście UE wobec AKP różni się od podejścia innych znaczących aktorów (państw,
organizacji międzynarodowych) i jakie z tego płyną wnioski?
Oczekiwane rezultaty:
Rezultatem końcowym ekspertyzy powinien być raport z ekspertyzy odpowiadający na pytania
badawcze i stanowiący wkład w debatę na temat przyszłości relacji pomiędzy EU, Polską a krajami
AKP i kształtu polityki rozwoju po 2020 r. Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy powinny zawierać
konkretne argumenty, które wesprą proces formułowania polskiego stanowiska wobec debaty na
temat przyszłych relacji z państwami AKP.
Zakres zadań Wykonawcy:
1. Opracowanie projektu raportu z ekspertyzy i przedłożenie go Zamawiającemu, który
zastrzega sobie prawo do wniesienia do niego uwag, jak również do jego aneksów
i załączników;
2. Po przeprowadzeniu dyskusji w zakresie zawartości projektu raportu (w terminie i miejscu
ustalonym przez Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia
zgłoszonych uwag i przedstawienia końcowej wersji raportu z ekspertyzy do akceptacji
Zamawiającego.
Ponadto, od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:
1. Uwzględnienia w raporcie wszystkich ww. zasadniczych kwestii, z uwzględnieniem
sformułowanych wyżej pytań;
2. Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym (wyznaczenie osoby do kontaktów
roboczych);
3. Przekazywanie na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji
ekspertyzy.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania formalne, tj.:
1. Wykonali co najmniej trzy analizy/ekspertyzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem
składania ofert w dziedzinie polityki rozwojowej lub polityki zagranicznej w zakresie relacji
z krajami Afryki, Karaibów lub Pacyfiku;
2. Będą posiadać zespół do przeprowadzenia ekspertyzy składający się co najmniej z dwóch
osób, z których każda spełnia poniżej wskazane wymagania formalne.
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Wymagania formalne w zakresie doświadczenia osób wschodzących w skład ww. zespołu:
1. Doświadczenie w realizacji badań i udokumentowany udział w sporządzeniu co najmniej
trzech analiz/ekspertyz w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w
dziedzinie polityki rozwojowej lub polityki zagranicznej w zakresie relacji z krajami Afryki,
Karaibów lub Pacyfiku.
W celu potwierdzenia spełniania wymagań formalnych w ofercie należy podać:
1. Informację nt. doświadczenia Wykonawcy z wykazem wykonanych usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wykonania co najmniej trzech
analiz/ekspertyz w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert;
2. Informację nt. doświadczenia autorów, którzy wejdą w skład zespołu zajmującego się
przygotowaniem ekspertyzy, wraz z opisem dorobku zawodowego i uzasadnieniem ich
doboru, w tym wykaz sporządzonych co najmniej trzech analiz/ekspertyz w okresie ostatnich
trzech lat przed terminem składania ofert.
Pożądana objętość i sposób prezentacji ekspertyzy:
1.

Tekst główny projektu raportu z ekspertyzy powinien liczyć 50-70 stron maszynopisu,
z wyłączeniem streszczenia i ewentualnych załączników;
Wykonawca przedstawi projekt raportu z ekspertyzy w celu przedyskutowania i zgłoszenia
ew. uwag przez Zamawiającego w celu uzgodnienia końcowej wersji raportu;
Wykonawca sporządzi końcową wersję raportu z ekspertyzy zawierającą co najmniej:

2.
3.

a) streszczenie (najważniejsze wnioski wraz z rekomendacjami) do 4 stron formatu A4
w języku polskim i angielskim;
b) spis treści;
c) wprowadzenie;
d) opis wyników ekspertyzy i ich analizę (części raportu powinny odnosić się do ww.
zasadniczych kwestii);
e) wnioski i rekomendacje;
f) bibliografię.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca dostarczy projekt raportu w wersji elektronicznej i 2 wersjach papierowych;
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu raportu w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania projektu;
Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję raportu, w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag do projektu;
Po przyjęciu końcowej wersji raportu, Wykonawca dostarczy podpisane 2 wersje papierowe
raportu końcowego wraz z wersją w postaci elektronicznej (CD).

Terminy:
1. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 15 kwietnia 2015 r.
2. Termin przedłożenia projektu raportu z ekspertyzy: 55 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy;
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3. Przewidywany termin przedłożenia ostatecznej wersji ekspertyzy, uwzględniającej zgłoszone
przez Zamawiającego uwagi: 65 dni od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru oferty spełniającej warunki formalne w zakresie doświadczenia
Zamawiający będzie stosował przy ocenie następujące kryteria o poszczególnych wagach:
1. Cena – 50% (max 50 pkt.);
2. Zaproponowana metodologia ekspertyzy – 50% (max 50 pkt.)
Ocenie będą podlegać następujące elementy metodologii ekspertyzy (liczba przyznanych punktów
będzie zależeć od stopnia spełnienia danego kryterium):
a) Bibliografia i źródła informacji, jakie planuje się wykorzystać (0-25 pkt);
b) Adekwatność sposobów i zakresu wykorzystania metod badawczych do potrzeb i celów
wykonania ekspertyzy (0-25 pkt).
Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne w drodze przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na
podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.
Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:
Michał Pszczółkowski, e-mail: michal.pszczolkowski@msz.gov.pl, tel. 22 523 82 13
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega nie wybranie oferty w niniejszym postepowaniu bez podania przyczyny.
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