
 

 

 
 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr

Tytuł ogłoszenia: 
Świadczenie usług logistycznych (transport, magazyn)
działających w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) 
w okresie  17.10.2016-20.12.2016

 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Fundacja Partnerstwo dla Środowi
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
dla Środowiska projektu „Produkt L

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

system marketingu produktów z Małopolski”

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r. 
 
Usługa: świadczenie usług logistycznych (transport, magazyn) 
działających w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM)
w okresie  17.10.2016-20.12.2016
 
Forma wynagrodzenia:  
Świadczenie usług osoby fizycznej bądź
20.12.2016 
 
Cel i zakres zadania: 
Współpraca z koordynatorem Sieci Klubów Zakupowych w zespole PLM Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska w zakresie świadczenia usług logistycznych (
wynikające ze zwiększenia liczby partycypujących produce
sprzedaży, liczby punktów odbioru oraz współdziałania Klubów Zakupowych.
 
Informacja o Sieci Klubów Zakupowych dostępna na 
 
 
 
 
 
 

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

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 181/2016
 

logistycznych (transport, magazyn)  na rzecz Sieci Klubów Zakupowych 
działających w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) oraz punkty sprzedaży z nimi związane 

.2016  

dla Środowiska 31-028 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 

wa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
 

ot zamówienia to usługi 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 regionalny 

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.  

logistycznych (transport, magazyn) na rzecz Sieci Klubów Zakupowych 
działających w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) oraz punkty sprzedaży z nimi związane

20.12.2016, którego operatorem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

osoby fizycznej bądź firmy w oparciu o umowę zlecenia na okres 

koordynatorem Sieci Klubów Zakupowych w zespole PLM Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska w zakresie świadczenia usług logistycznych (usługi transportowe i/lub magazynowe)  

zwiększenia liczby partycypujących producentów, liczby zamówień i wolumenu 
sprzedaży, liczby punktów odbioru oraz współdziałania Klubów Zakupowych. 

Informacja o Sieci Klubów Zakupowych dostępna na www.produktlokalny.pl  

DATA OGŁOSZENIA: 10.10.2016 
Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 
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na rzecz Sieci Klubów Zakupowych 
oraz punkty sprzedaży z nimi związane 

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 

wa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

, 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-

na rzecz Sieci Klubów Zakupowych 
sprzedaży z nimi związane 

operatorem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

w oparciu o umowę zlecenia na okres 17.10.2016-

koordynatorem Sieci Klubów Zakupowych w zespole PLM Fundacji Partnerstwo dla 
usługi transportowe i/lub magazynowe)  

ntów, liczby zamówień i wolumenu 



 

 

III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 
1.   Uwarunkowania Zamawiającego:

a) W celu właściwego przygotowania Oferty Zamawiający 
materiały w postaci Kompletnej Propozycji Projektu Produkt Lokalny Małopolska.

b) W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy inne materiały i 
opracowania dotyczące projektu Produkt Lokalny Małopolska i przygotowane dotychczas na 
jego potrzeby – w szczególności w zakresie działalności Sieci Klubów Zakupowych
Klubów Zakupowych w systemie PLM na 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość
podwykonawcom, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.

d) Zamawiający dopuszcza możliwość składania cząstkowych ofert (tzn. wskazujący obszary
geograficzne, marszruty, które jest w stanie obsłużyć
które jest w stanie udostępnić

e) Rozliczenia między Zamawiaj

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

 
2. Wymagane kwalifikacje Oferenta

 
a) Oferent powinien zapewnić 

i/lub magazynową związaną z logistyką, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami
 

b) Oferent powinien założyć, że dostawy
raz w tygodniu, uwzględniając również możliwość świadczenia  usług transportowych lub/i 
magazynowych w innych terminach.
 

c) Wskazać, które obszary geograficzne 
usługą transportową lub/i magazynową 

 

 
2/ Oferent może przedstawić inne certyfikaty, świadectwa i dyplomy potwierdzające posiadane 
kwalifikacje, co będzie dodatkowym atutem.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna: 

• posiadać datę sporządzenia,

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

• być podpisana czytelnie przez wykonawcę,

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

1.   Uwarunkowania Zamawiającego: 

W celu właściwego przygotowania Oferty Zamawiający może na wniosek Oferenta przekazać 
materiały w postaci Kompletnej Propozycji Projektu Produkt Lokalny Małopolska.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy inne materiały i 
opracowania dotyczące projektu Produkt Lokalny Małopolska i przygotowane dotychczas na 

w szczególności w zakresie działalności Sieci Klubów Zakupowych
Klubów Zakupowych w systemie PLM na www.produktlokalny.pl) . 

dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania cząstkowych ofert (tzn. wskazujący obszary
, marszruty, które jest w stanie obsłużyć czy też powierzchnie magazynowe, 

tępnić) 

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

 

Wymagane kwalifikacje Oferenta: 

Oferent powinien zapewnić   obsługę transportową i/lub techniczną (obsługa magazynu)
magazynową związaną z logistyką, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami

Oferent powinien założyć, że dostawy w Klubach Zakupowych będą się odby
raz w tygodniu, uwzględniając również możliwość świadczenia  usług transportowych lub/i 

w innych terminach. 

geograficzne działalności Klubów Zakupowych jest w stanie 
usługą transportową lub/i magazynową  

2/ Oferent może przedstawić inne certyfikaty, świadectwa i dyplomy potwierdzające posiadane 
kwalifikacje, co będzie dodatkowym atutem. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

sporządzenia, 

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

podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

CEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

może na wniosek Oferenta przekazać  
materiały w postaci Kompletnej Propozycji Projektu Produkt Lokalny Małopolska. 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy inne materiały i 
opracowania dotyczące projektu Produkt Lokalny Małopolska i przygotowane dotychczas na 

w szczególności w zakresie działalności Sieci Klubów Zakupowych (wykaz 

ałości zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania cząstkowych ofert (tzn. wskazujący obszary 
czy też powierzchnie magazynowe, 

prowadzone w PLN. 

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

(obsługa magazynu) 
magazynową związaną z logistyką, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami 

będą się odbywały co najmniej 
raz w tygodniu, uwzględniając również możliwość świadczenia  usług transportowych lub/i 

działalności Klubów Zakupowych jest w stanie obsłużyć 

2/ Oferent może przedstawić inne certyfikaty, świadectwa i dyplomy potwierdzające posiadane 



 

 

• Opis obszaru geograficznego (region działalności Klubu Zakupowego
obsłużony, znajomość lokalnych rolników i producent 

• zawierać cenę (netto oraz brutto)
1godz. obsługi technicznej magazynu, za 1 

• Opis samochodu (rodzaj, pojemność, typ np. samochód chłodnia) 

• Opis magazynu (powierzchnia, wyposażenie np. w lodówki, zamrażarki)

• zawierać datę ważności oferty

2. Zaoferowana cena powinna uwzgl
wszelkie koszty związane z realizacj
określonych w ofercie Wykonawcy

3. Ceny podane w ofercie nie podlegaj

4. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieni

 
V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Fundacji w kopercie opisanej w poniższy 
sposób:  

„Produkt Lokalny Małopolska” 

USŁUGA LOGISTYCZNA DLA KLUBY ZAKUPOWYCH PLM

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

ul. Plac Matejki 5/6, 31-157

                                                            

 

w wypadku firm wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z 
ewidencji działalności gospodarczej.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać sw

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 
VI.  OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 

• Doświadczenie (10%) 

• Wyposażenie logistyczne (magazyn, pojazd) 

• Znajomość obszaru działalności 
pochodzenia producentów) 

• Cena – 30% 

pis obszaru geograficznego (region działalności Klubu Zakupowego), który może być 
znajomość lokalnych rolników i producent ów 

zawierać cenę (netto oraz brutto) z wyszczególnieniem ceny za 1km transportu towaru, 
1godz. obsługi technicznej magazynu, za 1 m2/24ha powierzchni magazynowej

Opis samochodu (rodzaj, pojemność, typ np. samochód chłodnia) – jeśli dotyczy

(powierzchnia, wyposażenie np. w lodówki, zamrażarki) –

zawierać datę ważności oferty, 

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

lonych w ofercie Wykonawcy. 

Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: biuro@fpds.pl), 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Fundacji w kopercie opisanej w poniższy 

„Produkt Lokalny Małopolska” – Oferta dot. Zamówienia nr  181/2016 

USŁUGA LOGISTYCZNA DLA KLUBY ZAKUPOWYCH PLM 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  

157 Kraków  

                                                            do dnia (poniedziałek) 17 października 

wypadku firm wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z 
alności gospodarczej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać sw

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

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.fpds.pl  

ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Wyposażenie logistyczne (magazyn, pojazd) – (20%) 

obszaru działalności  i producentów poszczególnych Klubów (czyli regionów 
pochodzenia producentów) – 40% 

), który może być 

za 1km transportu towaru, 
m2/24ha powierzchni magazynowej 

jeśli dotyczy 

– jeśli dotyczy 

wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 
przez okres i na warunkach 

zywania umowy. 

do dwóch miejsc po przecinku. 

poczty elektronicznej (adres: biuro@fpds.pl), 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Fundacji w kopercie opisanej w poniższy 

7 października 2016 do godz. 16.00 

wypadku firm wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z 
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 

ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

poszczególnych Klubów (czyli regionów 



 

 

 
VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejsze
strony internetowej znajdującej się pod adresem: 

2. Zamawiający może wybrać jednego lub więcej oferentów do obsługi poszczególnych obszarów i 
tras. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru. 

4. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla si
wybrać ofertę najkorzystniejsz

5. Oferty złożone po terminie b

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

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

 
 
Dodatkowych informacji udziela 
Dagmara Pilis pod adresem: pilis.dagmara@gmail.com

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

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

ać jednego lub więcej oferentów do obsługi poszczególnych obszarów i 

Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.  

eli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiaj
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 Oferentów wyjaśnie

Dodatkowych informacji udziela Stanisław Olszówka pod adresem email:  biuro@fpds.pl
pilis.dagmara@gmail.com 

ferentów za pośrednictwem 

ać jednego lub więcej oferentów do obsługi poszczególnych obszarów i 

od zawarcia umowy, Zamawiający może 

lub wycofać ofertę. 

nień dotyczących 

biuro@fpds.pl oraz 


