
 

 
 

Wrocław, 26 czerwca  2018 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych 
na świadczenie usługi eksperta pracującego przy tworzeniu rekomendacji do RIS3 i Planu działania na 
potrzeby projektu „Remix – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg Europa. 
 

Projekt REMIX jest realizowany we współpracy międzynarodowej 10 partnerów z 9 krajów w celu 

rozwijania współpracy pomiędzy wybranymi europejskimi regionami górniczymi, nakierowanej 

na udoskonalanie odnośnych polityk i strategii regionalnych, poprzez wymianę doświadczeń 

i dobrych praktyk. Więcej informacji o projekcie na stronach: 

https://www.interregeurope.eu/remix/events/; 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/aktualnosci/. 

 

Planowany okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 31.05.2019 r. 

 

Zakres usługi: 

Zadaniem eksperta będzie stworzenie rekomendacji do Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie 
inteligentnej specjalizacji surowce naturalne i wtórne (RIS3) i pomoc przy tworzeniu Planu działania 
(Action plan). Action Plan zostanie opracowany w języku polskim i angielskim, we współpracy 
z zespołem projektowym i interesariuszami projektu REMIX oraz Wydziałem Gospodarki w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) odpowiedzialnym za wdrażanie RIS3. 
Gotowy Action Plan zostanie zaprezentowany przez eksperta w języku angielskim na spotkaniu 
projektowym i/lub planowanej międzynarodowej konferencji górniczej we Wrocławiu w 2019 r. 
 
Zadania eksperta: 

1. Przeprowadzenie analizy dokumentów niezbędnych do opracowania rekomendacji do RIS3 

i Planu działania, takich jak: strategie krajowe, europejskie i regionalne dotyczące rozwoju 

terytorialnego i gospodarki surowcowej; dokumenty dotyczące Regionalnej Strategii 

Innowacji i inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku, w tym Diagnoza oraz trendy 

rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji surowce naturalne i wtórne; dokumentacja 

projektowa w języku angielskim i polskim, w tym: wniosek aplikacyjny, materiały ze spotkań 

i peer review (PRV) regionów uczestniczących w projekcie (dokumenty źródłowe, status 

report, prezentacje, raporty z PRV), przykłady dobrych praktyk zidentyfikowane w projekcie, 

raporty ze spotkań dolnośląskiej grupy interesariuszy projektu, itp. 

2. Przygotowanie rekomendacji w formie dokumentu (maks. 20 stron w formacie A4), które 

będą podstawą dla UMWD do opracowania Planu działania. 

https://www.interregeurope.eu/remix/events/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/aktualnosci/


 

 
3. Pomoc przy opracowywaniu Planu działania w I/II kwartale 2019 r. z uwzględnieniem wzoru 

Action planu zamieszczonego jako Aneks nr 1 w Podręczniku Programu Interreg Europa 

(Interreg Europe Programme manual).  

4. Uczestnictwo w maks. 3 spotkaniach regionalnej grupy interesariuszy projektu 

we Wrocławiu: aktywny udział w dyskusjach w trakcie trwania spotkania, uwzględnienie 

uwag interesariuszy przy tworzeniu rekomendacji do RIS3 i Planu działania, przedstawienie 

rekomendacji do Planu działania. 

5. Udział w maks. 5 spotkaniach roboczych w UMWD we Wrocławiu z zespołem projektowym. 

6. Bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z zespołem projektowym w trakcie opracowywania 

rekomendacji i założeń do Planu działania. 

7. Przygotowanie w porozumieniu z zespołem projektowym maks. 30-min. prezentacji 

przedstawiającej rekomendacje do RIS3 w języku angielskim i polskim. Przedstawienie jej 

w czasie planowanego spotkania partnerów projektu i/lub międzynarodowej konferencji 

górniczej we Wrocławiu. Przekazanie gotowej prezentacji (plik w formacie PowerPoint lub 

PDF) co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem prezentacji. 

 
Przy tworzeniu rekomendacji do RIS3 i Planu działania ekspert powinien szczególnie uwzględnić 
wnioski z udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów: 

 z opracowania pn. Diagnoza oraz trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji 
surowce naturalne i wtórne; 

 z peer review na Dolnym Śląsku, które odbyło się 12.12.2017 we Wrocławiu r. oraz peer 
review w regionach partnerskich; 

 z raportów ze spotkań regionalnej grupy interesariuszy projektu; 

 z monitoringu wniosków projektów składanych do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Dolnego Śląska i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 

 oraz wnioski z realizacji przez UMWD projektu CIRCE w zakresie surowców. 
 
Rekomendacje do RIS3 powinny zawierać m.in.: 

 skrót diagnozy dot. specjalizacji surowce naturalne i wtórne, w tym przeprowadzenie analizy 
SWOT; 

 rewizję podobszarów specjalizacji na bazie potencjału projektów B+R realizowanych 
w regionie oraz diagnozy – czyli odpowiedź na pytanie, które podobszary powinny zostać 
usunięte ze względu na brak potencjału do wdrażania innowacji w regionie; 

 wyodrębnienie obszarów, które do tej pory nie zostały uwzględnione w specjalizacji, 
a powinny się tam znaleźć; 

 informacje, które z podobszarów specjalizacji proponowanych do ujęcia w aktualizacji RIS3 
powinny być w szczególności wspierane ze względu na swój innowacyjny potencjał; 

 określenie głównych barier  inicjowania i realizacji projektów B+R przedsiębiorstw 
w specjalizacji; 

 wskazanie pożądanego celu i efektów wsparcia specjalizacji dla rozwoju gospodarczego 
regionu. 

 
Informacje dodatkowe: 

1. Planowane spotkania robocze: po podpisaniu umowy z ekspertem, w trakcie tworzenia 
rekomendacji do RIS3 i Planu działania, przed zaakceptowaniem ostatecznej wersji 
dokumentów. 



 

 
2. Planowane spotkania interesariuszy: IV kw. 2018 r. – 1 spotkanie, I/II kw. 2019 r. – maks. 

2 spotkania. 

3. Planowana prezentacja w języku angielskim – w czasie spotkania projektowego i/lub 
międzynarodowej konferencji górniczej w maju 2019 r. we Wrocławiu. Termin lub charakter 
wydarzenia mogą ulec zmianie. 

4. Ostateczne terminy i miejsca spotkań zostaną przekazane ekspertowi nie później niż 10 dni 
przed datą spotkania. 

5. Ekspert we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty podróży, zakwaterowania i noclegu 
związane z realizacją usługi. 

6. Umowa na świadczenie wyżej opisanej usługi może zostać podpisana z osobą fizyczną lub 
podmiotem prowadzącym działalność, który może wskazać osobę eksperta do wykonania 
zlecenia. 

7. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie zażądać od eksperta okazania dokumentów 
potwierdzających jego kwalifikacje, a ekspert ma obowiązek takie dokumenty przedstawić 
niezwłocznie. 

 

Kryteria wyboru eksperta:  

Ekspert ubiegający się o wykonanie usługi musi spełniać następujące wymagania: 

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych lub ekonomicznych. 

2. Wiedza potwierdzona co najmniej 3 publikacjami w zakresie gospodarki surowcowej, i/lub 
górnictwa, i/lub innowacji, i/lub planowania strategicznego. 

3. Posiadania wiedzy i doświadczenia w dziedzinach: gospodarka surowcowa, i/lub górnictwo, 

i/lub rozwój innowacyjności, i/lub planowanie strategiczne – tj. ekspert w okresie ostatnich 

4 lat przed upływem terminu składania ofert: 

- opracowywał lub współredagował badanie dotyczące sektorów gospodarki w obszarach 

potencjału ekonomicznego i/lub innowacyjnego; 

- pracował w zespole analitycznym opracowującym badania jakościowe w zakresie potencjału 

branż gospodarki. 

4. Znajomość regulacji i uwarunkowań prawnych dotyczących gospodarki surowcowej 
i górnictwa w kontekście europejskim, polskim i regionalnym, a zwłaszcza dolnośląskim. 

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zapoznanie się z dokumentacją 
projektową w języku angielskim oraz stworzenie Planu działania i jego zaprezentowanie 
w języku angielskim. 

 

Zamówienia jest planowane do realizacji na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.)  

 
Oferty z wyceną usługi w formie załączonego formularza oferty cenowej prosimy nadsyłać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00 drogą mailową na adres: 
remix@dolnyslask.pl. 
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
Osoby do kontaktu: 
Ewa Król – mail: remix@dolnyslask.pl, tel. +48  71 776 93 96; 
Ewelina Jarnut  –  mail: remix@dolnyslask.pl, tel. +48 71 776 99 08. 
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