
 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

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 

Zamówienie jest elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu 

lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską 

inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów 

z Małopolski”, który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko

URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego oraz przygotowanie 
wzorcowej dokumentacji technicznej, z
przedsięwzięcia prowadzonego w ramach działalności marginalnej, ograniczon
zakresie produkcji serów kozich i krowich
Wadowic.  

Zakres szczegółowy doradztwa: 

1. przeprowadzenie audyty mającego na celu z

przedsięwzięcia oraz określenie planu i zakresu dalszych prac zmierzających do osiągnięcia zgodności 

z wymogami weterynaryjno-sanitarnymi.  

2.  wykonanie projektu technologicznego dla zakładu zgodnie z wyty

3. Doradztwo w doborze odpowiednich maszyn i urządzeń do danego zakładu,

4.przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad wdroż

5. zaopatrzenie zakładu we wszystkie potrzebne instrukcje stanowiskowe

DATA 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 174/2016

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 

wy  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

 

Zamówienie jest elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską 

inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów 

który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu nr Umowy

URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r.  

przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego oraz przygotowanie 
wzorcowej dokumentacji technicznej, zgodnej z wymogami wynikającymi z przepi

prowadzonego w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL) w 
i krowich w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w okolicach 

 

1. przeprowadzenie audyty mającego na celu zidentyfikowanie dotychczasowego stanu realizacji 

edsięwzięcia oraz określenie planu i zakresu dalszych prac zmierzających do osiągnięcia zgodności 

sanitarnymi.   

2.  wykonanie projektu technologicznego dla zakładu zgodnie z wytycznymi, 

3. Doradztwo w doborze odpowiednich maszyn i urządzeń do danego zakładu, 

kumentacji oraz nadzór nad wdrożeniem systemy HACCP, GMP, GHP

. zaopatrzenie zakładu we wszystkie potrzebne instrukcje stanowiskowe 

DATA ZAPYTANIA: 19.05.2016 

Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 
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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 

wy  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Zamówienie jest elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu „Produkt 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską 

inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów 

Polskiego Programu nr Umowy 

przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego oraz przygotowanie 
godnej z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych, dla 

ej i lokalnej (MOL) w 
zlokalizowanym w okolicach 

chczasowego stanu realizacji 

edsięwzięcia oraz określenie planu i zakresu dalszych prac zmierzających do osiągnięcia zgodności 

eniem systemy HACCP, GMP, GHP, 



 

 

6. pomoc w prowadzeniu rozmów z  odpowiednim Inspektoratem Weterynaryjnym,

7. wykonanie projektu DDD (Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja).

Termin realizacji: do 31.08.2016

III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZLECAJ

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uwarunkowania zamawiającego:

1. Zamawiający wskaże lokalizację przedsięwzięcia, które ma być przedmiotem opracowania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza 

podwykonawcom. 

Wymagania w stosunku do Oferenta:

• Obowiązkowe – udokumentowane 

specjalistycznego oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć dotyczących 

przetwórstwa spożywczego na małą skalę, szczególnie w zakresie przetwórstwa mleka

• Dogłębna znajomość przepisów prawnych 

zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

• Prowadzenie działalności na terenie województwa małopolskiego. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona 

elektronicznej na adres: biuro@fpds.pl

Oferta powinna zawierać: 

• datę sporządzenia, 

• datę ważności oferty, 

• adres oferenta, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

• opis kierunkowych doświadczeń zawodowych

spełnia wymagania opisane w

• proponowaną cenę wykonania pracy (w kwocie brutto 

• konspekt zawartości merytorycznej opracowania. 

2.  Zaoferowana cena powinna uwzgl
wszelkie koszty związane z realizacj
określonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym tak
majątkowych praw autorskich. 

 

rozmów z  odpowiednim Inspektoratem Weterynaryjnym,

. wykonanie projektu DDD (Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja). 

31.08.2016 

CIA PRZEZ ZLECAJĄCEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

WARUNKÓW  

Uwarunkowania zamawiającego: 

Zamawiający wskaże lokalizację przedsięwzięcia, które ma być przedmiotem opracowania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

ferenta:   

udokumentowane min. 5-letniego doświadczenia w świadczeniu doradztwa 

oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć dotyczących 

a spożywczego na małą skalę, szczególnie w zakresie przetwórstwa mleka

Dogłębna znajomość przepisów prawnych dotyczących przetwórstwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej. 

Prowadzenie działalności na terenie województwa małopolskiego.  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie pisemnej na adres biura Fundacji 

biuro@fpds.pl.  

mail, numer telefonu kontaktowego, 

doświadczeń zawodowych, wykazujący w jednoznaczny sposób, że

spełnia wymagania opisane w pkt. III., 

proponowaną cenę wykonania pracy (w kwocie brutto – niezależnie od formy opodatkowania),

konspekt zawartości merytorycznej opracowania.  

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynnoś
zane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach 

lonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia 

rozmów z  odpowiednim Inspektoratem Weterynaryjnym, 

CEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

Zamawiający wskaże lokalizację przedsięwzięcia, które ma być przedmiotem opracowania. 

całości zamówienia 

letniego doświadczenia w świadczeniu doradztwa 

oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć dotyczących 

a spożywczego na małą skalę, szczególnie w zakresie przetwórstwa mleka.  

przetwórstwa produktów pochodzenia 

na adres biura Fundacji lub 

wykazujący w jednoznaczny sposób, że Oferent 

niezależnie od formy opodatkowania), 

ści oraz zawierać 
wiadczonego przez okres i na warunkach 

koszty z tytułu przeniesienia 



 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przy 

e-mail: biuro@fpds.pl w terminie do 

Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie 

dostarczona do wskazanej powyżej siedziby Zamawiającego

lub przesyłką kurierską przed upływem powyższego terminu

adres e-mail (obowiązuje godzina i 

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

VI.  OCENA OFERT 

Do 2 czerwca 2016 roku Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

kryteriów: 

• wykazane przez Oferenta (opisan

opisanymi w punkcie II i III; 

• cena brutto; 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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

2. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Składającym bez otwierania.

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  
 

Dodatkowych informacji udziela

W sprawie zakresu prac: Małgorzata Stanula pod adresem 

Zapytania proszę kierować nie później 

W pozostałych sprawach: Stanisław Olszówka

 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

złożyć w sekretariacie Zamawiającego przy Placu Matejki 5/6, Kraków, 

w terminie do dnia 30.05.2016 do godziny 12.00. 

Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie 

dostarczona do wskazanej powyżej siedziby Zamawiającego nawet jeżeli została wysłana listownie 

rzed upływem powyższego terminu, lub w wersji elektronicznej na ww. 

godzina i data zarejestrowana w skrzynce pocztowej).  

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

amawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

przez Oferenta (opisane i udokumentowane) doświadczenie, zgodnie z wytycznymi 

 

.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.fpds.pl  

2. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru. 

złożone po terminie będą zwrócone Składającym bez otwierania. 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

Dodatkowych informacji udziela:   

Małgorzata Stanula pod adresem e-mail: malgorzata@stanula.pl

apytania proszę kierować nie później niż do 25.05.2016. 

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

Matejki 5/6, Kraków,  lub na adres 

Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie faktycznie 

nawet jeżeli została wysłana listownie 

lub w wersji elektronicznej na ww. 

 

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

amawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

zgodnie z wytycznymi 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących  

malgorzata@stanula.pl.  

biuro@fpds.pl.  


