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PAS.424.2.2020.WM 

3065/20 

Wrocław, dnia 02.09.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące świadczeń usług zamówień publicznych do 30 000 euro 

Instytut Rozwoju Terytorialnego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opracowania 

pn. „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego”. 

 

I. Zamawiający: 

Instytut Rozwoju Terytorialnego  

ul. J. Wł. Dawida 1a 

50-527 Wrocław 

tel.: +48 71 374 95 00 

fax: +48 71 374 95 13 

e-mail: irt@irt.wroc.pl 

web: www.irt.wroc.pl 

NIP 897-159-65-02 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie prognozy demograficznej dla 169 gmin 

województwa dolnośląskiego, z uwzględnieniem rodzajów gmin: gmin miejskich, gmin wiejskich, 

gmin miejsko-wiejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich i obszarów wiejskich w gminach 

miejsko-wiejskich. 

2. Prognoza demograficzna zostanie sporządzona w oparciu o efekt migracji wewnętrznych 

i zagranicznych oraz prognozowane procesy deglomeracyjne i procesy urbanizacyjne. 

Prognoza migracji będzie sporządzona na bazie danych z lat poprzednich (tj. lat: 2010-2019) jako 

ekstrapolacja występujących we wskazanym okresie trendów.  

3. Prognoza demograficzna ma być opracowana dla następujących horyzontów czasowych: 

2025 r., 2030 r., 2035 r. i 2040 r. 

4. Wyniki prognozy demograficznej dla poszczególnych jednostek zostaną przedstawione 

w następujących zestawieniach: 

a) liczba ludności ogółem (w podziale na mężczyzn i kobiety); 

b) struktura ludności według płci i wieku (dla grupy 0-19 lat liczba ludności w poszczególnych 

rocznikach, dla ludności od 20 roku życia w grupach 5-letnich); 

c) struktura ludności według funkcjonalnych grup wieku (0-2, 3-6, 7-14, 15-19 i 19-24 lata); 
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d) struktura ludności według ekonomicznych grup wieku: 0-17, 18-59 kobiety/ 64 mężczyźni, 

60+ kobiety/ 65+ mężczyźni (dodatkowo w  grupie produkcyjnej zostanie uwzględniony 

podział na grupę mobilną 18-44 lata i niemobilną 44-59/64 lata. 

III. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.  

IV. Warunki udziału w zamówieniu. 

1. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej. 

2. Wymagania względem Wykonawcy: 

a) wysokospecjalistyczna wiedza potwierdzona dorobkiem naukowym w postaci min. 

10 publikacji naukowych o tematyce demograficznej; 

b) doświadczenie w realizacji opracowań prospektywnych z dziedziny demografii potwierdzone 

wykonaniem co najmniej 5 ekspertyz w zakresie prognoz demograficznych; 

c) wykształcenie wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora nauk o Ziemi w zakresie 

geografii lub doktora nauk ekonomicznych w zakresie demografii; w przypadku realizacji 

przedmiotu zamówienia przez zespół, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z 

członków zespołu posiadał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii lub 

doktora nauk ekonomicznych w zakresie demografii. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia przedmiotu zamówienia. Cały przedmiot 

zamówienia ma zostać wykonany przez jednego wykonawcę bądź tych samych 

współwykonawców. 

4. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego wymagania Zamawiającego, Wykonawca składający 

ofertę zobowiązany jest wypełnić tabele podane w Formularzu oferty. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

VI. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferta powinna być dostarczona: 

a) osobiście lub listownie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a,  

50-527 Wrocław 

b) e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl 

c) faksem: +48 71 374 95 13 

2. Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 14:00 (data dostarczenia oferty). 



  

  

INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław 
tel.: +48 71 374 95 00 
fax: +48 71 374 95 13 
e-mail: irt@irt.wroc.pl 
web: www.irt.wroc.pl 

 

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

1. Wymagania przedstawione w pkt. IV.2 są wymaganiami podstawowymi i ich niespełnienie 

spowoduje odrzucenie oferty. 

2. W przypadku spełnienia wymagań przedstawionych w pkt. IV.2, Zamawiający przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium: najniższa cena. 

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia niniejszego 

zamówienia. 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faxu. 

VIII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego. 

 
 
 
 

Dyrektor  
Instytutu Rozwoju Terytorialnego 

Maciej Zathey 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził:  Wojciech Maleszka 
Osoba do kontaktu: Wojciech Maleszka 
tel.: +48 71 374 95 39 
e-mail: wojciech.maleszka@irt.wroc.pl 


