
 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000098193.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamówienie jest elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu 

Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji 

ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z

dofinansowanie ze strony Szwajcarsko

29.08.2011 r.  

Przedmiotem zamówienia jest: 

zapewnieniem dostaw produktów lokalnych od producentów

Gorlicki, Nowosądecki, Limanowski, Wadowicki, Wielicki, Suski, Nowotarski, 

funkcjonujących w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski” 

Lokalny z Małopolski” (PLM), w szczegól

Nowohuckim Centrum Kultury oraz innych punktów sprzedaży PLM

Tarnowie i w Nowym Sączu. 

 

W szczególności usługa powinna: 

• Zapewnić możliwość transport

kanałach dystrybucji PLM, umożliwiając

transportowanych/magazynowanych produktów (

do konsumenta; 

• Zapewnić pełną obsługę transportową, techniczną i magazynową związaną z logistyką, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i standardami

• Monitorować, analizować i dokumentować bar

logistyki systemu PLM w celu zarekomendowania 

(oraz poszczególnych kanałów dystrybucji); 

• Być w pełni skalowalna - tzn. może być powiększana (liczba

odbiorców – indywidualnych i zbiorowych

DATA OGŁOSZENIA: 

Szwajcarsko

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 165/2016

Partnerstwo dla Środowiska 31-157 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 0000098193. 

Zamówienie jest elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu 

j lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji 

ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”

dofinansowanie ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nr Umowy URP/SPPW

 Świadczenie usług logistycznych (transport/magazyn) 

duktów lokalnych od producentów z terenu Małopolski 

Limanowski, Wadowicki, Wielicki, Suski, Nowotarski, Tatrzański

funkcjonujących w systemie „Produkt Lokalny z Małopolski” do kanałów dystrybucji systemu „Produkt 

, w szczególności dla potrzeb rozwoju Bistro Marchewka funkcjonującego w 

oraz innych punktów sprzedaży PLM (w zależności od potrzeb)

transportowania/magazynowania wszystkich produktów oferowanych na sprzedaż w 

kanałach dystrybucji PLM, umożliwiając Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację

transportowanych/magazynowanych produktów (traceability) na każdym etapie ich drogi od pr

sługę transportową, techniczną i magazynową związaną z logistyką, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i standardami oraz założeniami systemu PLM; 

dokumentować bariery i możliwości związane z zwiększeniem 

systemu PLM w celu zarekomendowania rozwiązania, które zwiększą efektywność systemu PLM 

(oraz poszczególnych kanałów dystrybucji);  

tzn. może być powiększana (liczba producentów, liczba 

indywidualnych i zbiorowych) w zależności od rozwoju zapotrzebowania na usługę.

DATA OGŁOSZENIA: 2.02.2016 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 

 

/2016 

004, REGON 351240471, 

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI 

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

j lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji 

Małopolski”, który otrzymał 

Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 

usług logistycznych (transport/magazyn) związanych z 

z terenu Małopolski (powiaty: Tarnowski, 

Tatrzański, Krakowski) 

dystrybucji systemu „Produkt 

potrzeb rozwoju Bistro Marchewka funkcjonującego w 

(w zależności od potrzeb) w Krakowie, 

wszystkich produktów oferowanych na sprzedaż w 

jednoznaczną identyfikację źródła pochodzenia 

) na każdym etapie ich drogi od producenta 

sługę transportową, techniczną i magazynową związaną z logistyką, zgodnie z 

z zwiększeniem efektywności 

rozwiązania, które zwiększą efektywność systemu PLM 

czba produktów, liczba 

) w zależności od rozwoju zapotrzebowania na usługę. 



 

 

• Założyć transport według wyznaczanych przez Fundację marszrut

– 1.500 km/mc (odbiór produktów od producentó

punktów odbioru w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie). 

 

Harmonogram realizacji 

Etap 1 (Do 31 czerwca 2016): 

Świadczenie usług logistycznych/magazy

terenu Małopolski do kanałów dystrybucji systemu PLM, w szczególności Centrum Lokalnej Kultury Kul

(Bistro Marchewka) oraz dla potrzeb

Etap 2  (Do 31 sierpnia 2016): 

Zaprojektowanie, monitorowanie oraz a

opracowanie rekomendacji dla jego optymalizacji

 

III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZLECAJ

Wymagania w stosunku do Oferenta:

1) dysponowanie i udostępnienie

transportu, magazynów itp. w celu zapewnienia po

2) zapewnienie wsparcia technicznego oraz informatycznego w zakresie

który zapewni jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów, co do źródła ich pochodzenia

3) posiadanie co najmniej 5-letniego, udokumentowanego doświadczenia w działalności

rynku żywnościowym, w tym doświa

Działalność na terenie Małopolski będzie dodatkowym atutem;

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać przygotowana i złożona 

biuro@fpds.pl; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, 31

 

Oferta powinna zawierać: 

• datę sporządzenia, 

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

• opis oraz niezbędną dokumentację

opisane w pkt. III., 

• cenę zgodnie z poniższą specyfikacją.

 

Cena powinna zostać podana z podziałem na poszczególne pozycje oferty

1. usługa logistyczna dla systemu PLM (transport,

kwotę miesięczna, z podaniem stawki

według wyznaczanych przez Fundację marszrut kilka razy w tygodniu 

1.500 km/mc (odbiór produktów od producentów w partycypującym regionie PLM

w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie).  

/magazynowych dla potrzeb zapewnienia dostaw produktów od producentów z 

kanałów dystrybucji systemu PLM, w szczególności Centrum Lokalnej Kultury Kul

dla potrzeb rozwijania kolejnych Centrów w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Zaprojektowanie, monitorowanie oraz analiza systemu logistycznego PLM i możliwości jego rozwoju oraz

jego optymalizacji. 

CIA PRZEZ ZLECAJĄCEGO OFERT  

ferenta:  

enie dla potrzeb realizacji zlecenia atestowanych dla żywności środk

itp. w celu zapewnienia potrzeb logistycznych systemu PLM;

zapewnienie wsparcia technicznego oraz informatycznego w zakresie zarządzania logistyką

który zapewni jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów, co do źródła ich pochodzenia

letniego, udokumentowanego doświadczenia w działalności

rynku żywnościowym, w tym doświadczenie w wykorzystywaniu systemów informatyczno

ziałalność na terenie Małopolski będzie dodatkowym atutem; 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie elektronicznej lub papierowej 

; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków. 

mail, numer telefonu kontaktowego, 

dokumentację, wykazujące w jednoznaczny sposób, że Oferent spełnia wymagania 

cenę zgodnie z poniższą specyfikacją. 

Cena powinna zostać podana z podziałem na poszczególne pozycje oferty: 

systemu PLM (transport, magazyn itp.). Należy wyliczyć co zawiera usługa i podać 

z podaniem stawki na km (transport) oraz metry kw . magazynowe.

kilka razy w tygodniu na poziomie 1000 

w w partycypującym regionie PLM  i dostawa do 

zapewnienia dostaw produktów od producentów z 

kanałów dystrybucji systemu PLM, w szczególności Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej 

Tarnowie i Nowym Sączu. 

i możliwości jego rozwoju oraz 

dla żywności środków 

trzeb logistycznych systemu PLM; 

zarządzania logistyką, w sposób 

który zapewni jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów, co do źródła ich pochodzenia; 

letniego, udokumentowanego doświadczenia w działalności logistycznej na 

mów informatyczno-logistycznych. 

lub papierowej na adres: 

 

Oferent spełnia wymagania 

Należy wyliczyć co zawiera usługa i podać 

. magazynowe. 



 

 

2. Zaprojektowanie i monitorowanie  oraz a

optymalizacji, oraz wymagania dotyczące wsparcia informatycznego

 
 
 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres mail: 

osobiście do sekretariatu Fundacji Partnerstwo dla Śro

do dnia 16.02.2016 /wtorek/ do godz. 16:00.

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

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie faksu.

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert 

1) Zdolności w zakresie transportu i magazynowania produktów żywnościowych

HACCP oraz wymaganiami Inspekcji Sanitarnej

2) Doświadczenie w zakresie prowadzenia 

magazynowania żywności, które zapewniają zasadę 

produktu na każdym etapie od producenta do konsumenta.

3) cena brutto miesięczna (pozycje 1

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi O

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 

złożonych ofert.  

 

Dodatkowych informacji udziela

W sprawie zakresu prac: Rafał Serafin

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

 

Zaprojektowanie i monitorowanie  oraz analiza systemu logistycznego PLM i rekomendacje dla jego 

wymagania dotyczące wsparcia informatycznego – kwota. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

mail: biuro@fpds.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczenie 

sekretariatu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przy Pl. Matejki 5/6, 31-157 Kraków

do godz. 16:00. 

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

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w częściowych lub wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie faksu. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Zdolności w zakresie transportu i magazynowania produktów żywnościowych zgodna ze standardami 

HACCP oraz wymaganiami Inspekcji Sanitarnej; 

prowadzenia systemów informatyczno-logistycznych dla potrzeb 

, które zapewniają zasadę traceability czyli określenie pochodzenia danego 

produktu na każdym etapie od producenta do konsumenta. 

brutto miesięczna (pozycje 1-2 pkt IV)  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: www.fpds.pl  

Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.  

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Składającym bez otwierania. 

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

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

Dodatkowych informacji udziela:  

Rafał Serafin, pod adresem  e-mail: rafal.serafin@fpds.pl; 

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

naliza systemu logistycznego PLM i rekomendacje dla jego 

lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczenie 

157 Kraków w terminie 

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

zgodna ze standardami 

dla potrzeb transportu, 

czyli określenie pochodzenia danego 

ferentów za pośrednictwem strony 

 

Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

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



 

 

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


