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Zaproszenie do składania ofert 

 

Zapytanie ofertowe pn. ,,Ekspertyza w języku angielskim odnośnie innowacji ekologicznych 
przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności wykonana na potrzeby 
projektu EcoWest4Food realizowanego w ramach programu Interreg Europa”.  
 

Zamawiający:  

Województwo Wielkopolskie  

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

61-714 Poznań, al. Niepodległości 34 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest badanie rynku pod katem innowacji ekologicznych przyczyniających 
się do ograniczenia marnotrawstwa żywności (zebranie danych oraz analiza i ocena innowacji 
ekologicznych w odniesieniu do marnotrawstwa żywności) i ich powiązania z Priorytetami 
Inwestycyjnymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z dostarczoną przez 
Zamawiającego metodologią (załącznik nr 1). 

Zakres tematyczny: obszar województwa wielkopolskiego; w przypadku braku wymagalnego 
minimum innowacji (30 przykładów z Wielkopolski), popartego odpowiednim uzasadnieniem, 
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie o innowacje ekologiczne zidentyfikowane w innych regionach 
w Polsce.  

Etap I. Opis (odpowiedź na 19 pytań zgodnie z metodologią dostarczoną przez Zamawiającego) 
łącznie minimum 30 zidentyfikowanych przez Wykonawcę innowacji, które można przypisać do 
określonych w metodologii domen:  

1) ograniczanie odpadów produkcyjnych u źródła w przemyśle przetwórstwa żywności;  
2) koncepcja i projekt narzędzi, które pomagają w ograniczeniu marnotrawstwa żywności 

przez użytkowników końcowych;  
3) wykorzystanie produktów dziś uważanych za bezużyteczne lub niezdatne do użytku 

(produkty uboczne);  
4) świadczone usługi, które mogą pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa żywności. 

Etap. II. Analiza opisanych w etapie I innowacji ekologicznych zgodnie z kryteriami zawartymi w 
czterech punktach dostarczonej metodologii oraz ich powiązanie z Priorytetami Inwestycyjnymi 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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2. Istotne warunki realizacji 

Termin wykonania zamówienia:  
etap I do 27 czerwca 2017 roku,  
etap II do 15 września 2017 roku. 

Forma wykonania zamówienia: 
Ekspertyzę należy dostarczyć w formie pliku/plików w formacie Word (matrycą opisu jest załączona 
metodologia – załącznik nr 1) oraz spisu innowacji ekologicznych w tabeli w formacie Excel 
(załącznik nr 2) do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Analiza z etapu drugiego powinna być również 
plikiem elektronicznym w formacie Word. Nośnikiem plików może być płyta CD lub pendrive. 

 
3. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

Na potwierdzenie spełnienia tych warunków wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał, w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zamówienia, co najmniej dwie ekspertyzy 
związane z przemysłem spożywczym, o wartości każdej z nich co najmniej 30 tys. złotych brutto. 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w postępowaniu,  wymagane  jest  złożenie 
wykazu wykonanych usług (wg. Formularza ofertowego – załącznik nr 4). 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na usługę świadczoną na rzecz Zamawiającego 
przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3). 
 
 

4. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania:  

1) Kryterium:  CENA WYKONANIA [CW] – 100% (max 100 pkt) 
 

Liczba punktów w tym kryterium obliczona wg następującego wzoru:  
 
CW = Cn/ Cbo x 100 pkt 
 
gdzie:   
CW - cena wykonania zamówienia;  
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; 
Cbo - cena brutto badanej oferty. 

 
2) W ofercie należy podać cenę brutto realizacji całości zamówienia (z wyszczególnionym 

podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg. Formularza ofertowego - 
załącznik nr 4).  Formularz ofertowy powinien zostać wypełniony, podpisany i zeskanowany, a 
następnie przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej. 

3) Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 
4) Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 

 

5. Miejsce i termin zgłoszenia oferty 
 

Oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4) należy składać do dnia 7 czerwca 2017 roku do godziny 
15:00 drogą elektroniczną na adres: dr.sekretariat@umww.pl 
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6. Proces komunikacji z wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie: 

korespondencja drogą elektroniczną na adres dr.sekretariat@umww.pl 

7. Szacowana wartość zamówienia:  

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi łącznie 26 000 zł. 
Poziom finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 
Interreg Europa: 85%. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Metodologia 
Załącznik nr 2 – Tabela spisu innowacji 
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (oferta wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzenie Zaproszenia do składania ofert: 

- Marek Beer – 
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

UMWW 
 
Data: 02.06.2017 r. 


