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DRG-IV-W.433.5.2020 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)  

 
na wykonanie ekspertyzy i doradztwa na rzecz Zamawiającego w zakresie działań projektowych, w tym 
w szczególności przygotowania  ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu 
włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze w ramach projektu 
Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: 
 

1. wykonanie ekspertyzy dotyczącej ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP  
w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze; 

2. świadczenie doradztwa z zakresu wiedzy dotyczącej gospodarki opartej na wodorze (tzw. obszar 
wodorowy) oraz wprowadzania m.in. nowych produktów/usług, zmiany modeli biznesowych, 
wchodzenia na nowe rynki przez wielkopolskie firmy (tzw. obszar biznesowy).  

 
Ekspertyza i doradztwo dostarczą informacji nt. efektywnego podejścia do budowania kompetencji MŚP  
w zakresie koniecznych zmian oraz towarzyszących im inwestycji w celu stania się częścią łańcucha dostaw  
i wartości gospodarki opartej na wodorze. W konsekwencji, część wielkopolskich MŚP mogłaby ukierunkować 
swój rozwój w oparciu o technologie niskoemisyjne, w tym aplikacje wykorzystujące wodór, czerpiąc korzyści 
z transformacji gospodarczej wynikającej z globalnych wyzwań m.in. związanych z negatywnymi zmianami 
klimatycznymi czy zwiększeniem zapotrzebowania na energię.  
 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym zakres ekspertyzy oraz doradztwa na rzecz Zamawiającego, 
zostały przedstawione w rozdziale II. 
 
Przedmiot Zamówienia realizowany jest w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – 
H2Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. 
 

I. Kontekst realizacji Przedmiotu Zamówienia 

Sektor powiązany z wykorzystaniem wodoru stanie się w przyszłości m.in. ważną częścią mixu energetycznego. 
Przy rosnącej populacji i zwiększającym się zapotrzebowaniu na energię istnieje znacząca szansa dla rozwoju 
technologii wodorowej, a także łańcucha dostaw i wartości, który jest z nią powiązany. Kluczem do uwolnienia 
możliwości wykorzystania wodoru jest zrozumienie, gdzie istniejący potencjał w firmach można wykorzystać, co 
zmienić, jak przystosować swoją działalność aby mieć szansę na zaistnienie w obszarze gospodarki opartej na 
wodorze. Jest to szansa dla wielkopolskich MŚP, które poprzez zmianę posiadanego już w portfolio 
produktu/usługi czy stworzenie nowego produktu/usługi, zmianę modelu biznesowego, będą zdolne do 
włączenia się w globalną gospodarkę w tym obszarze.  
 
Firmy te jeszcze nie są specjalistycznymi dostawcami produktów, usług, komponentów w łańcuchu dostaw  
i wartości gospodarki wodorowej, ale istnieją wśród nich takie o zbliżonych kompetencjach i umiejętnościach, 
które mogłyby zacząć profilować swoją działalność w tzw. kierunku wodorowym. Zamawiający w szczególności 
chciałby dotrzeć do firm odważnie poszukujących nowych możliwości związanych z rozwojem gospodarki opartej 
na wodorze. Staje się to możliwe dzięki decyzjom UE, poszczególnych krajów, które muszą sprostać wyzwaniom 
globalnym, takim jak rosnące zużycie energii oraz zmiany klimatu powodowane wysoką emisją Co2 do atmosfery.  
Prowadzi to do wytwarzania popytu na określone produkty i usługi. Wyzwania stają się więc również szansami 
biznesowymi dla przedsiębiorstw, w tym z Wielkopolski. 



 
 

2 
 

 
Gospodarka oparta na wodorze to w dużej mierze część przyszłej gospodarki niskoemisyjnej, wycofującej 
stopniowo paliwa kopalne i ograniczającej globalne ocieplenie. Najważniejszą barierą w powszechnym 
wykorzystaniu całkowicie bezemisyjnej technologii wodorowej są wysokie koszty produkcji wodoru. Jednakże 
zgodnie z opublikowanym w styczniu 2020 raportem pt.: Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective, koszty 
wodorowych rozwiązań i paliw będą spadać w tempie znacznie szybszym niż wcześniej sądzono. Jako, że skala 
rewolucji w rozwiązaniach wodorowych bardzo przyspiesza, a liczba działań i wprowadzanych innowacji szybko 
rośnie, Rada Wodorowa przewiduje spadek kosztu wodoru o ok. 50% w przeciągu najbliższych 5-8 lat. Prognozy 
te oraz wyzwania i trendy globalne pokazują, jak perspektywicznym rynkiem staje się rynek wodorowy.  
 
Na gospodarkę opartą na wodorze składa się duża liczba łańcuchów dostaw i wartości obejmująca poza usługami  
i produktami dotyczącymi produkcji, transportu i magazynowania wodoru, wszystkie wykorzystania/aplikacje 
wodoru jako źródła ciepła i nośnika energii w różnych branżach i sektorach oraz produkty i usługi powstające 
jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.  
 
Zamawiający definiuje gospodarkę opartą na wodorze jako całokształt działalności podmiotów związanych z: 

 poziomem 1: tj. produkcją, magazynowaniem i transportem wodoru - łańcuch dostaw i wartości wodoru 
(np. elektrolizery, cysterny przewożące wodór)  

 poziomem 2: tj. produktami i usługami wykorzystującymi wodór/technologie wodorowe – łańcuchy 
dostaw i wartości różnych produktów i usług opartych na wodorze/technologiach wodorowych (np. 
ogniwa paliwowe w samochodach, autobusach, wózkach widłowych) 

 poziomem 3: tj. produktami i usługami tworzonymi na rzecz poziomu 1 i 2 – łańcuchy dostaw i wartości 
różnych produktów i usług powstałych na potrzeby powyższych poziomów (np. system zarządzania  
i reagowania na ryzyko, dokonywanie pomiarów zanieczyszczeń z wykorzystaniem aplikacji ICT, 
ubezpieczenia). 

 
Szerokie ujęcie pozwala zaprojektować całe spektrum potencjalnych możliwości biznesowych dla wielkopolskich 
przedsiębiorstw, ponieważ jedna firma oferująca produkty/usługi - w zależności od zastosowania - może 
przynależeć do różnych poziomów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak szerokim pojęciem jest 
gospodarka oparta na wodorze i jak duże możliwości biznesowe przedstawia. Polem zainteresowania jest  
w szczególności gospodarka oparta na wodorze jako nośniku energii.  
 
Rozwój wielkopolskich firm w obszarze gospodarki opartej na wodorze może obecnie odbywać się głównie  
w oparciu o popyt zagraniczny, gdzie rozwijane są technologie wodorowe oraz całe łańcuchy dostaw i wartości  
z nimi powiązane. Głównymi beneficjentami wsparcia w projekcie Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska są 
wielkopolskie MŚP. Mogą one skorzystać z doradztwa w postaci tzw. audytów wodorowych, mieć dostęp do 
analiz perspektywicznych międzynarodowych rynków „wodorowych”, sieci współpracy tworzącej się  
w Wielkopolsce wokół tematyki wodorowej, uczestniczyć w dedykowanych im spotkaniach z instytucjami  
i podmiotami stanowiącymi część globalnego ekosystemu gospodarki wodorowej czy finalnie wziąć udział na 
przełomie 2021/2022 na stoisku regionalnym w najbardziej prestiżowych międzynarodowych targach 
reprezentujących potencjał globalnej gospodarki wordowej. Wielkopolskie MŚP nie są jeszcze specjalistycznymi 
dostawcami produktów, usług, komponentów w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, ale 
mają uzupełniające się umiejętności, a po wprowadzeniu odpowiednich zmian, mają szanse stania się częścią tych 
łańcuchów.  
 
Szczególnie przydatna w badaniu możliwości rozwojowych i biznesowych wielkopolskich MŚP będzie analiza 
krytycznych systemów dla rozwoju gospodarki opartej na wodorze (system wytwarzania wodoru, system 
magazynowania wodoru, system transportu wodoru, system dystrybucji wodoru) oraz krytycznych 
produktów/usług składających się na te systemy. Pogłębiona analiza w tym obszarze powstaje w ramach innego 
zamówienia. Jednakże dla realizacji celów ekspertyzy, w tym doboru wlkp. MŚP do wsparcia, tzw. audytów 
wodorowych, Zamawiający oczekuje podstawowej analizy krytycznych systemów dla rozwoju gospodarki opartej 
na wodorze pod kątem możliwości oferowania przez wielkopolskie firmy krytycznych produktów 
komponentów/usług składających się na te systemy.  
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Ekspertyza i doradztwo będą źródłem informacji w zakresie: jakie kryteria winny spełniać MŚP aby móc 
efektywnie skorzystać ze wsparcia, jaki zakres merytoryczny oraz formę winno posiadać to wsparcie oraz 
jak najefektywniej w oparciu o doradztwo eksperckie realizować działania projektowe.  
Zamawiający w ramach odrębnego zamówienia realizować będzie wsparcie doradcze dla kilkunastu MŚP  
w obszarze możliwości dostosowania ich działalności, tak aby w przyszłości mogły one kooperować w ramach 
łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze poprzez dostarczanie usług / produktów / 
komponentów do gotowych produktów. Wsparcie na rzecz MŚP obejmować będzie m.in. przeprowadzenie tzw. 
„audytów wodorowych”, zapewnienie opiekuna koordynującego przebieg procesu doradczego, wyjazdy 
zagraniczne w zakresie udziału w targach branżowych / konferencjach / wizytach w instytucjach /podmiotach 
tworzących ekosystem gospodarki opartej na wodorze na terenie Europy. Ekspertyzy i doradztwo stanowiące 
Przedmiot Zamówienia mają więc wspierać Zamawiającego w zakresie eksperckiej wiedzy dotyczącej efektywnej 
organizacji doradztwa dla przedsiębiorstw w tym obszarze oraz realizacji działań projektowych.   
 

II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Zakres zamówienia obejmuje: 
 

1.1. przygotowanie pisemnej koncepcji realizacji ekspertyzy i doradztwa (dalej zwana jako Koncepcja). 
Koncepcja stanowi rozwinięcie Wstępnej Koncepcji przedkładanej na etapie oceny ofert (minimalny 
zakres Wstępnej Koncepcji w rozdziale IV); 

1.2. przygotowanie ekspertyzy wraz z niezbędnymi załącznikami;  
 

Ekspertyza ma zawierać minimum: 
 
1.2.1. przygotowanie propozycji kryteriów doboru wielkopolskich MŚP do wsparcia 

doradczego, które  to wsparcie ma na celu dostarczyć wiedzę m.in. nt. zakresu działań/zmian 
jakie muszą zostać przeprowadzone w firmie aby w perspektywie czasowej reprezentowała ona 
odpowiedni potencjał do stania się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na 
wodorze (m.in. w oparciu o przeprowadzoną podstawową analizę krytycznych systemów dla 
rozwoju gospodarki opartej na wodorze); 

1.2.2. stworzenie, na podstawie zaproponowanych kryteriów, odpowiednich 
parametrów/danych/wskaźników, które mogą być podstawą wyboru firm do wsparcia oraz 
wzorów dokumentów/formularzy, na podstawie których weryfikowane będą firmy, a także 
propozycja tzw. minimalnych wartości, których osiągnięcie dopuszcza podmiot do wsparcia;  

1.2.3. stworzenie modelu  instrumentu doradczego - merytoryczny zakres doradztwa, formuła  
procesu doradczego (sposób zorganizowania doradztwa), produkty doradztwa ( np. raporty 
cząstkowe dla Zamawiającego i MŚP oraz raport końcowy z audytu), wskazanie  
minimalnego wymaganego stopnia zaangażowania MŚP w proces doradczy, mający na celu 
dostarczenie wiedzy firmie, co do możliwości włączenia się w łańcuch dostaw i wartości 
gospodarki opartej na wodorze, w tym koniecznych zmian do wprowadzenia itd. - audyt, usługi 
opiekuna technologicznego m.in. struktura i zakres raportu przedstawionego firmom i 
Zamawiającemu; 

1.2.4. wstępne określenie pożądanych cech grupy docelowej tj. części wielkopolskich MŚP, do  
których winno być adresowane wsparcia w projekcie; 

1.2.5. propozycje dotarcia do grupy docelowej, która powinna być objęta wsparciem w projekcie. 
 

Zakres merytoryczny ekspertyzy w trakcie jej realizacji może zostać zmieniony na podstawie uwag 
Zamawiającego lub wynikać ze stanowiska Wykonawcy, o ile Wykonawca rzetelnie uzasadni takie 
zmiany udowadniając, iż służą one podwyższeniu jakości realizacji oraz użyteczności ekspertyzy,  
a jednocześnie nie mają charakteru zmian generalnych, całkowicie odbiegających od Wstępnej Koncepcji 
oraz Koncepcji, a także innych zapisów SOPZ. Powyższe zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 
1.3. przygotowanie streszczenia najważniejszych zagadnień ekspertyzy, tj. executive summary;  
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1.4. przygotowanie artykułu nt. możliwości związanych z włączeniem się wielkopolskich firm  
w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze – funkcja promocyjna, użycie języka 
korzyści;  

1.5. świadczenie usług doradztwa na rzecz Zamawiającego w zakresie działań projektowych; 
 

Doradztwo na rzecz Zamawiającego w zakresie działań projektowych dotyczyć będzie: 
 

1.5.1. udziału w wyborze min. 15 MŚP do tzw. audytów wodorowych 
 

Doradztwo ma być udokumentowane, tj. w przypadku udziału w wyborze min. 15 MŚP z max. 
35 MŚP do audytów wodorowych ekspert/eksperci mają uzasadnić swój wybór w postaci opinii 
bazującej nie tylko na spełnieniu określonych kryteriów, które opierać będą się o te wskazane  
w ekspertyzie (ewentualna modyfikacja przez Wykonawcę audytów wodorowych – odrębne 
zamówienie), ale także na wiedzy eksperckiej w zakresie innych aspektów, które trzeba  
w indywidualnych przypadkach brać pod uwagę oceniając potencjał firmy do stania się częścią 
łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze. Opinia ma mieć charakter ekspercki 
tj. wskazywać na kwestie umożliwiające innym osobom uczestniczącym w wyborze podjęcie 
decyzji. Doradztwo w tym zakresie planowane jest na 1 połowę 2021 r. po wyłonieniu 
wykonawcy tzw. audytów wodorowych.  

 
1.5.2. analiza produktów projektowych, w tym: 
 

 analiza min. 15 – 20 raportów z audytów wodorowych (ilość stron: około 150, czcionka 11 
Times New Roman, odstęp 1,15 ) – konsultowanie postępów realizacji procesu doradczego 
na podstawie raportów Wykonawcy audytów wodorowych, w tym uwag do Wykonawcy 
dotyczących należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia,  

 recenzowanie materiałów na stronę www (ilość stron– 50, czcionka 11 Times New Roman, 
odstęp 1,15) 

 recenzowanie materiałów przygotowywanych w związku z udziałem w targach, wizytach  
w instytucjach stanowiących część ekosystemu gospodarki wodorowej, w tym  
w szczególności agend na wyjazdy, wyboru odwiedzanych instytucji itp.  

 
Analizy i recenzowanie materiałów ma być udokumentowane - Zamawiający nie precyzuje 
dokładnie formy dokumentu. Jednakże wymaga, aby zawierał on ocenę, sugestie, uwagi czy 
wskazania, na podstawie których możliwe będzie wprowadzenie właściwych zmian  
w opiniowanych materiałach. 

 
1.5.3. doradztwo w związku z zapytaniami Zamawiającego 

 
Doradztwo może nie dotyczyć konkretnego materiału do recenzji lub analizy, a np. odpowiedzi 
na zapytanie Zamawiającego co do właściwego sposobu postępowania, gdzie decyzja wymaga 
opinii eksperta/ekspertów z tematyki gospodarki opartej na wodorze lub doradztwa 
biznesowego. Zamawiający szacuje, iż w ciągu realizacji Zamówienia do eksperta/ekspertów 
wpłynie około 40 zapytań. Zamawiający nie precyzuje dokładnie formy pisemnej odpowiedzi 
eksperta na zapytanie. Jednakże wymaga, aby pisemna odpowiedź dawała wystarczający zasób 
wiedzy umożliwiający podjęcie określonych kroków w projekcie.  

 
W przypadku zapytania Zamawiającego mającego na celu doprecyzowanie otrzymanej od 
eksperta odpowiedzi dotyczącej recenzowanego materiału, opinii czy zapytań niezwiązanych  
z konkretnym dokumentem, zapytanie takie nie jest rozumiane jako nowe zapytanie wchodzące  
w pulę szacowanych 40 zapytań.  
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1.6. uczestnictwo w min. 3 spotkaniach w siedzibie Zamawiającego lub w formule telekonferencji 
(zgodnie z decyzją Zamawiającego); 

 
Ilość spotkań w formule telekonferencji może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego  
i Wykonawcy. W przypadku telekonferencji Wykonawca zastosuje rozwiązania w tym zakresie, tak aby 
zapewnić sprawną komunikację uwzględniającą możliwości techniczno-organizacyjne zarówno 
Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 

 

2. Oczekiwania względem Wykonawcy ekspertyzy i doradztwa na rzecz Zamawiającego  

Od Wykonawcy oczekuje się: 
 
2.1. budującego, krytycznego podejścia do sformułowanych przez Zamawiającego celów i założeń 

wskazanych w dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności SOPZ oraz zał. 1 do SOPZ;  

2.2. przyjęcia założeń racjonalizujących wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w tym m.in. 

uwzględnienie uwarunkowań związanych z charakterystyką wielkopolskich MŚP;  

2.3. weryfikacji zapisów/założeń wskazanych we wniosku, studium  oraz planie promocji do 

projektu w celu oceny ich zasadności, a następnie odrzucenia bądź uwzględnienia/rozwinięcia; 

2.4. połączenia dwóch kompetencji, tj. wiedzy eksperckiej w obszarze gospodarki opartej na 

wodorze, w tym jej łańcucha dostaw i wartości, czyli tzw. obszar wodorowy oraz wiedzy 

eksperckiej w zakresie strategicznego zarządzania firmą, modeli biznesowych i ich zmian, 

wprowadzania nowych produktów/usług, wchodzenia na nowe rynki, czyli tzw. obszar 

biznesowy, co umożliwi kompleksowe i właściwe podejście do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia; 

2.5. podstawowej analizy krytycznych systemów dla rozwoju gospodarki opartej na wodorze pod 

kątem możliwości oferowania przez wielkopolskie firmy krytycznych produktów / komponentów 

/usług składających się na te systemy (w kontekście grupy docelowej oraz opracowania kryteriów 

doboru wlkp. MŚP do tzw. audytów wodorowych); 

2.6. przy opracowywaniu dokumentacji/formularzy dla MŚP uwzględnienia następujących 

zasad: prosty język, minimalizowanie ilości informacji do przedstawienia, unikanie 

nadmiarowości, tj. niewymaganie danych, które nie są potrzebne do oceny potencjału MŚP  

w badanym obszarze,  

2.7. dostarczenie wiedzy nie tylko pod potrzeby wyboru MŚP do wsparcia, ale również pod 

proces doradczy. Poza obiektywnymi wskaźnikami dotyczącymi firmy, bardzo ważnym 

elementem oceny jest czynnik trudno mierzalny, tj. entuzjazm właścicieli/kadry zarządzającej 

związany z rozwojem w kierunku biznesu “pro wodorowego”.  

 
3. Główne cele ekspertyzy i doradztwa na rzecz Zamawiającego  

 

3.1. Określenie kryteriów doboru Beneficjentów (tj. wielkopolskich MŚP) do doradztwa - tzw. 

audytów wodorowych - wraz z stworzeniem niezbędnych formularzy pod wybór firm. 

3.2. Określenie zakresu merytorycznego oraz formuły doradztwa - tzw. audytów wodorowych. 

3.3. Wskazanie możliwych form wsparcia uzupełniających doradztwo i ich opisanie – należy wziąć 

pod uwagę ograniczenia wynikające z zapisów WRPO dla Poddziałanie 1.4.2.  

3.4. Weryfikacja zapisów wskazanych we wniosku, studium oraz planie promocji gospodarczej 

projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska w zakresie wsparcia oferowanego w ramach 

projektu – uzupełnienie założeń, ich modyfikacja, zmiana i uzasadnienie propozycji – 

zapewnienie budującego, krytycznego podejścia. 
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3.5. Zapewnienie wysokiej jakości wsparcia na rzecz MŚP przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej.  

3.6. Zapewnienie prostoty i elastycznego systemu wyboru firm do wsparcia projektowego.  

3.7. Udział w wyborze MŚP do wsparcia. 

3.8. Zapewnienie odpowiedniej jakość merytorycznej prowadzonych działań na rzecz Beneficjentów. 

 

Załącznik nr 1 do SOPZ stanowi opis zadań realizowanych w ramach projektu, z zaznaczeniem których 

aspektów w szczególności dotyczyć będzie ekspertyza i doradztwo.  

Wniosek, studium oraz plan promocji gospodarczej projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska zostaną 
udostępnione Wykonawcy, w niezbędnym zakresie, po podpisaniu Umowy.  
 

III. Wstępna Koncepcja – obligatoryjny element oferty 
 

Minimalny zakres Wstępnej Koncepcji przedkładanej razem z ofertą obejmuje: 
 

1. Wstępne założenia, propozycje oraz istotne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy 
opracowywaniu ekspertyzy oraz realizacji doradztwa na rzecz Zamawiającego, biorąc pod uwagę 
oczekiwania i cele Zamawiającego, zagadnienia wskazane w Opisie Szczegółowego Przedmiotu 
Zamówienia, w szczególności minimalny zakres ekspertyzy oraz zakres usług doradztwa na rzecz 
Zamawiającego opisanych w rozdziale II;  

2. Podanie informacji mających być wstępnie podstawą do wyłaniania MŚP do doradztwa oraz ogólne 
określenie zakresu merytorycznego i formuły tego doradztwa (tzw. audyty wodorowe), 

3. Wskazanie sposobu realizacji ekspertyzy (metodologia, w tym wskaźniki, dane, informacje itd.) wraz  
z wyjaśnieniem logiki tworzenia dokumentu; 

4. Identyfikacja ryzyk/ograniczeń związanych z realizacją ekspertyzy i doradztwa na rzecz 
Zamawiającego oraz wskazanie sposobów minimalizacji ich wystąpienia oraz radzenia sobie  
z ograniczeniami, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na jakość i przydatność 
Przedmiotu Zamówienia. 

 
IV. Warunki techniczne Rezultatów Przedmiotu Zamówienia powstałych w trakcie realizacji 

Zamówienia  

1. ekspertyza z niezbędnymi załącznikami (rozdział II pkt. 1.2), zaakceptowane przez Zamawiającego  
i dostarczone do siedziby Zamawiającego, według następujących wytycznych: 

o długość minimum 40 stron, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,1, marginesy max. 
2 cm; 

o wersja drukowana w kolorze formatu A4 w dwóch egzemplarzach; 
o wersja elektroniczna w formacie doc. i pdf. dostarczona na dysku zewnętrznym; przy 

czym wszystkie obiekty źródłowe (tabele, wykresy, diagramy, obiekty graficzne), które 
zostały wykonane w innych programach powinny być załączone w postaci plików 
źródłowych; 

o w j. polskim. 
 

2. streszczenia ekspertyzy (rozdział II pkt. 1.3) zaakceptowane przez Zamawiającego  
i dostarczone do siedziby Zamawiającego, według następujących wytycznych: 

o długość minimum 4 stron, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,1, marginesy max. 2 
cm; 

o wersja drukowana w kolorze formatu A4 w dwóch egzemplarzach; 
o wersja elektroniczna w formacie doc. i pdf. dostarczona na dysku zewnętrznym; przy 

czym wszystkie obiekty źródłowe (tabele, wykresy, diagramy, obiekty graficzne), które 
zostały wykonane w innych programach powinny być załączone w postaci plików 
źródłowych; 

o w j. polskim i w j. angielskim. 
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3. artykuł (rozdział II pkt. 1.4) prezentujący możliwości związane z włączeniem się wielkopolskich 
firm w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze zaakceptowany przez 
Zamawiającego i dostarczony do siedziby Zamawiającego według następujących wytycznych: 

o  grafika adekwatna do tematyki gospodarki opartej na wodorze,  
o w formie do publikacji w j. polskim i w j. angielskim i, w formacie doc. i pdf. dostarczona 

na dysku zewnętrznym,  
o dł. minimalnie 2 strony razem z grafiką, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,1, 

marginesy max. 2 cm. 
 

4. Raport dla Zamawiającego dokumentujący wykonanie doradztwa (rozdział III pkt. 1.5)  
 

Wszystkie dokumenty zostaną opatrzone logotypami projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – 
H2Wielkopolska” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: 
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 
1.4.2: Promocja gospodarcza regionu). 
 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich Rezultatów Przedmiotu Zamówienia określonych w SOPZ, SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz do 
wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją 
Przedmiotu Zamówienia. 
 


