PROJEKT BADAWCZY
„Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie na mocy umowy nr DPA/BDGIII/POWER/1/2016 z dnia 7 października 2016 r., zawartej z Ministerstwem Rozwoju, realizuje projekt badawczy
„Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, mający na celu analizę rynku partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce. Celem projektu jest ustalenie obecnego stanu oraz perspektyw zaangażowania sektora
publicznego oraz prywatnego w rozwój ppp w Polsce.
Kluczowym elementem projektu jest prowadzenie oraz okresowa aktualizacja bazy projektów ppp. Przy pomocy
wspomnianej bazy gromadzona jest całościowa informacja na temat postępowań planowanych i ogłoszonych oraz
postępowań zakończonych zawarciem umowy ppp. Dane zebrane w bazie służą następnie do przygotowania
okresowych analiz rynku ppp w Polsce, stąd im bardziej dokładne i szczegółowe będą informacje w bazie, tym lepsza
będzie jakość analiz, co z kolei przyczyni się do kształtowania coraz bardziej sprzyjających warunków dla realizacji
projektów ppp w naszym kraju.
Niniejszy kwestionariusz ma na celu wstępne zidentyfikowanie projektów, które mogą być realizowane w
partnerstwie publiczno-prywatnym, zwłaszcza w gminach, które do tej pory nie stosowały tej formuły, a także
nawiązanie kontaktu z osobami, które mogą być zaangażowane w realizację tego typu przedsięwzięć w przyszłości.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz za wszelkie dodatkowe
informacje, jakie uznają Państwo za przydatne dla prowadzonych przez nas analiz.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących projektu badawczego, prosimy o kontakt z Panem Dawidem
Zalewskim, koordynującym realizację projektu – e: badania@ippp.pl oraz tel.: +48 535 006 591.
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Urząd Gminy Stary Lubotyń
Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

Czy obecnie mają Państwo w planach jakieś przedsięwzięcia inwestycyjne, przy których braną pod
uwagę formułą realizacji jest partnerstwo publiczno-prywatne (ppp)?

☐ TAK

☒NIE

Jeśli TAK, to prosimy o podanie NAZWY PROJEKTU oraz KRÓTKIEGO OPISU
NAZWA PROJEKTU

1

Przykład

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino.
OPIS PROJEKTU
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych
z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy
Będzino oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych
obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii
elektrycznej w budynkach objętych realizacją przedsięwzięcia.
1
2
3

Czy w okresie ostatnich pięciu lat korzystali Państwo lub korzystają aktualnie z usług doradczych
dla projektu przewidzianego lub planowanego do realizacji w formule ppp?

☐ TAK

☒NIE

2
Jeśli TAK, to prosimy o podanie NAZWY oraz KRÓTKIEGO OPISU PROJEKTU, przy którym korzystano z
doradztwa, oraz o wskazanie ZAKRESU DORADZTWA (test rynku, analizy przed-realizacyjne, doradztwo
prawne i/lub ekonomiczne i/lub techniczne i/lub finansowe.), TERMINU oraz AKTUALNEGO STATUSU
PROJEKTU.
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NAZWA PROJEKTU
Budowa Aquaparku w Krynicy-Zdroju w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
OPIS PROJEKTU
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Krynica-Zdrój i regionu dostępu
do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej.
Przykład:

ZAKRES DORADZTWA
Usługi doradcze obejmowały przeprowadzenie konsultacji rynkowych, tj. testu rynku.
TERMIN
Doradztwo świadczone było w okresie od 1.02.2015 do 31.12.2016 r.
AKTUALNY STATUS PROJEKTU
Z wyników przeprowadzonej analizy projekt będzie realizowany w formule ppp. Obecnie trwają
prace przed opublikowaniem ogłoszenia na wybór partnera prywatnego.
KOMENTARZ DODATKOWY
Zakres projektu może ulec zmianie do czasu ogłoszenia.
1
2
3
Prosimy o podanie danych kontaktowych do osoby/komórki odpowiedzialnej za partnerstwo publicznoprywatne lub zamówienia publiczne w Państwa gminie.
Imię i nazwisko: Dariusz Wybraniak
3

Stanowisko: podinspektor ds. gospodarki mieniem
Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji i Gospodarki Mieniem
Telefon: 29 644 64 22
E-mail: darekw@lubotyn.pl
Jeśli mają Państwo jakieś uwagi lub dodatkowe informacje, które nie zostały podane wcześniej, prosimy
o wpisanie ich poniżej.
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Dziękujemy za poświęcony czas :)
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie raz jeszcze czy wszystkie
informacje, które mogli nam Państwo przekazać zostały ujęte w zamieszczonych odpowiedziach. Prosimy o
odesłanie odpowiedzi na adres badania@ippp.pl – każdorazowo potwierdzamy otrzymanie korespondecji.

Kwestionariusz objęty wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej – sygn.1416082.1143/VI/2017.

