
 

 

 
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 

Tytuł ogłoszenia: Usługa polsko-
wynajmu sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą 
Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski
Cholerzynie i Stryszowie (woj. Małopolskie)

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

0000098193. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia to usługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

dla Środowiska projektu „Produkt lokalny Małopolska 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz region

system marketingu produktów z Małopolski”

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r.

Przedmiot zamówienia to 

konsekutywnego, wynajmu sprzętu do tłumac

konferencyjnych Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski (

www.festiwal.produktlokalny.pl

1. Konferencja pt. Skalowanie Lokalnych Systemów Żywieniowych, która odbęd

20.09.2016 w Międzynarodowy

uczestników). Tłumaczenie symultaniczne 

(część warsztatowa) dla 5 grup

2. Gala Produktu Lokalnego z Małopolski, która odbędzie się w dniu 21.09.2016 Nad Zalewem 

(Chata Rohatyna w Cholerzynie, gm. Liszki) 

20.30 (ok. 200 uczestników).

3. Uroczyste otwarcie Inkubatora Kuchennego, które odbędzie się w dniu 22.09.2016 w Zakrzowie, 

gm. Stryszów w godzinach 10.00

DATA OGŁOSZENIA: 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 178/2016
 

-angielskiego tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego, 
zenia wraz z obsługą oraz tłumaczenia materiałów konferencyjnych 

Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2016 w Krakowie, 
Cholerzynie i Stryszowie (woj. Małopolskie) 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31-157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

sługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

„Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz region

system marketingu produktów z Małopolski”, który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r. 

Przedmiot zamówienia to Usługa polsko-angielskiego tłumaczenia symul

wynajmu sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą oraz tłumaczenia

Festiwalu Produkt Lokalny z Małopolski (program i pozostałe 

ny.pl), w tym: 

Konferencja pt. Skalowanie Lokalnych Systemów Żywieniowych, która odbęd

20.09.2016 w Międzynarodowym Centrum Kultury w godzinach 11.00 

uczestników). Tłumaczenie symultaniczne dla ok. 100 osób (części plenarne) 

dla 5 grup warsztatowych. 

Gala Produktu Lokalnego z Małopolski, która odbędzie się w dniu 21.09.2016 Nad Zalewem 

(Chata Rohatyna w Cholerzynie, gm. Liszki) – Tłumaczenie symultaniczne w godzinach 19.00 

uczestników). 

Uroczyste otwarcie Inkubatora Kuchennego, które odbędzie się w dniu 22.09.2016 w Zakrzowie, 

ów w godzinach 10.00-13.00 – tłumaczenie konsekutywne 

DATA OGŁOSZENIA: 15 września 2016 
Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 

/2016 

ltanicznego i konsekutywnego, 
materiałów konferencyjnych 

22.09.2016 w Krakowie, 

157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676-19-26-004, REGON 

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

sługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

ze strony Szwajcarsko-

tłumaczenia symultanicznego i 

oraz tłumaczenia materiałów 

program i pozostałe szczegóły na 

Konferencja pt. Skalowanie Lokalnych Systemów Żywieniowych, która odbędzie się w dniu 

.00 – 16.00 (ok. 100 

(części plenarne) oraz konsekutywne 

Gala Produktu Lokalnego z Małopolski, która odbędzie się w dniu 21.09.2016 Nad Zalewem 

Tłumaczenie symultaniczne w godzinach 19.00 – 

Uroczyste otwarcie Inkubatora Kuchennego, które odbędzie się w dniu 22.09.2016 w Zakrzowie, 



 

 

4. Tłumaczenie materiałów Festiwal

 
III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZLECAJ

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1.   Uwarunkowania zamawiającego:

1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci 

programu Festiwalu oraz 

dotyczących projektu Produktu Lokalnego Małopolska

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Rozliczenia między Zamawiaj

4. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi Szwajcarsko
Programu Współpracy. 

 

2.   Wymagania wobec oferenta

1. Udokumentowane co najmniej 3

tłumaczeniowych, w tym obsługa

2. Obsługa co najmniej 5 imprez podobnego typu dla minimum 250 osób (kongres, event, 

konferencje itp.), w tym co najmniej 3 o charakterze międzynarodowym.

3.  Terminy wykonania zamówienia.

Zamówienie obejmuje okres przygotowani

działania pokonferencyjne (materiały konferencyjne

końca 31.10.2016. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna: 

• posiadać datę sporządzenia,

• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

• podpisana czytelnie przez wykonawcę,

• zawierać proponowane wynagrodzenie
elementy Festiwalu, wymienione 

• zawierać dokumentację potwierdzającą wymagania wobec oferenta

• zawierać datę ważności oferty.

estiwalowych 

CIA PRZEZ ZLECAJĄCEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1.   Uwarunkowania zamawiającego: 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci 

programu Festiwalu oraz Kompletnej Propozycji Projektu oraz innych materiałów 

dotyczących projektu Produktu Lokalnego Małopolska niezbędnych dla realizacji usługi. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

dzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi Szwajcarsko

 

Wymagania wobec oferenta 

co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie 

tłumaczeniowych, w tym obsługa konferencji, kongresów, wydarzeń i imprez.

5 imprez podobnego typu dla minimum 250 osób (kongres, event, 

ym co najmniej 3 o charakterze międzynarodowym. 

3.  Terminy wykonania zamówienia. 

Zamówienie obejmuje okres przygotowania Festiwalu, jego realizację w dniach 20

jne (materiały konferencyjne). Wszystkie działania mają b

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

wynagrodzenie (brutto), podając ceny cząstkowe na poszczególne 
elementy Festiwalu, wymienione w przedmiocie zamówienia (od 1 do 5);

zawierać dokumentację potwierdzającą wymagania wobec oferenta 

zawierać datę ważności oferty. 

OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci 

Kompletnej Propozycji Projektu oraz innych materiałów i informacji 

niezbędnych dla realizacji usługi.   

prowadzone w PLN. 

Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi Szwajcarsko-Polskiego 

w zakresie świadczenia usług 

konferencji, kongresów, wydarzeń i imprez. 

5 imprez podobnego typu dla minimum 250 osób (kongres, event, 

 

Festiwalu, jego realizację w dniach 20-22.09.2016 oraz 

). Wszystkie działania mają być zrealizowane do 

, podając ceny cząstkowe na poszczególne 
; 



 

 

2. Zaoferowane wynagrodzenie 
do 31.10.2016, z podaniem ceny brutto za każdy element Festiwalu, w tym cenę jednostkową 
tłumaczenia konsekutywnego
na stronę tłumaczenia tekstu

3. Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie nie podlegać będzie
obowiązywania umowy. 

4. Wynagrodzenie brutto należ
miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru. 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

„Produkt Lokalny Małopolska” 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Plac Matejki 5/6 
31-157 Kraków  

do poniedziałku 19 września 2016
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszo
adresem www.fpds.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj
treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 

VI.  OCENA OFERT 
 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteri

• Cena brutto usługi tłumaczenia symultanicznego 

• Cena brutto usługi tłumaczenia konsekutywnego 

• Cena brutto usługi tłumaczenia tekstów (stawka/stronę) (25%)

wynagrodzenie brutto oferenta za realizację usługi w okresie od
do 31.10.2016, z podaniem ceny brutto za każdy element Festiwalu, w tym cenę jednostkową 
tłumaczenia konsekutywnego (cena brutto/godzinę) oraz w przypadku pkt. 5 ceny w przeliczeniu 

tekstu z j. angielskiego na polski oraz z j. polskiego na j. angielski

brutto podane w ofercie nie podlegać będzie zmianom przez cały okres 

ży wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładno

Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.  

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

„Produkt Lokalny Małopolska”  
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  

2016 (godz 12.00) wraz z załączoną kserokopią, w wypadku firm
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 

dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

yniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.fpds.pl  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteri

Cena brutto usługi tłumaczenia symultanicznego wraz z obsługą (30%) 

Cena brutto usługi tłumaczenia konsekutywnego (stawka godzinowa) (25%)

Cena brutto usługi tłumaczenia tekstów (stawka/stronę) (25%) 

brutto oferenta za realizację usługi w okresie od podpisania umowy 
do 31.10.2016, z podaniem ceny brutto za każdy element Festiwalu, w tym cenę jednostkową 

oraz w przypadku pkt. 5 ceny w przeliczeniu 
z j. angielskiego na polski oraz z j. polskiego na j. angielski 

zmianom przez cały okres 

j. z dokładnością do dwóch 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@fpds.pl, 

w wypadku firm, wypisu 
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 

ny na stronie internetowej pod 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

ący może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

(stawka godzinowa) (25%) 



 

 

• Doświadczenie i kwalifikacje 

 

2. W przypadku złożenia ofert przez wi
ważnych ofert na podstawie powyżej 
 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: 

2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla si
wybrać ofertę najkorzystniejsz

3. Oferty złożone po terminie b

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni

5. W toku badania i oceny ofert Za
treści złożonych ofert. 

 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela w

Rafał Serafin pod adresem rafal.serafin@fpds.pl

/zapytania proszę kierować nie póź

W pozostałych sprawach: Stanisław Olszówka, pod adresem e

Doświadczenie i kwalifikacje oferenta (20%) 

enia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny 
nych ofert na podstawie powyżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.fpds. 

oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawi
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

one po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

e, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofa

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyja

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela w sprawie zakresu prac:  

rafal.serafin@fpds.pl  

 nie później na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert/.

W pozostałych sprawach: Stanisław Olszówka, pod adresem e-mail: biuro@fpds.pl

cy dokona oceny 
przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

od zawarcia umowy, Zamawiający może 

lub wycofać ofertę. 

od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

niej na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert/. 

biuro@fpds.pl  


