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W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w 

zakresie tematyki Zielonego Ładu oraz przygotowanie i organizacja wydarzeń promujących tematykę Zielonego 

Ładu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24, (dalej 

„Zleceniodawca”) zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną, niewiążącą wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi 

oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z 

późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Informacje ogólne o Zamawiającym 

Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez Ministerstwo Rozwoju w 

2019 roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W 

tym celu Zamawiający koordynuje i standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). 

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać 

dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach 

i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych. 

 

Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi kompetencje 

kadry polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów, 

m.in.: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji 

procesów oraz cyberbezpieczeństwa.  

 

Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej biznesu, tak 

aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym.   

 

Więcej o zadaniach Zamawiającego można przeczytać na https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/  

 

Informacje ogólne o usłudze – zadania do wykonania 

Przedmiotem szacowania jest usługa opracowania podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki 

Zielonego Ładu oraz przygotowanie i organizacja wydarzeń promujących tematykę Zielonego Ładu.  
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Zakres przedmiotu zamówienia:  

Zadanie nr 1:  

Opracowanie treści i grafik przewodnika nowej taksonomii Unii Europejskiej. Przewodnik stanowić ma mapę 

drogową dla przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki wskazujący jak przygotować się do nowych regulacji 

polskich i unijnych w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu, nowej taksonomii UE.  

Skład i projekt graficzny nawiązujący do standardu identyfikacji wizualnej Fundacji.  

Szacunkowa objętość przewodnika 120-200 stron (1 strona 1800 znaków ze spacjami). 

Druk przewodnika nie podlega wycenie.  

 

Zakres opracowania: 

 

Wykorzystaj szansę -zmień klimat w biznesie.  

Przewodnik dla przedsiębiorców 

 

1. Rzeczowa analiza dokumentów i strategii publikowanych w ramach harmonogramu wdrożenia 

„Europejskiego Zielonego Ładu” 

2. Nowa Taksonomia: jakich obszarów dotyczy? Co oznacza dla przedsiębiorców? Co się zmieni dla 

przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie czy ubezpieczenie? Jakiej wielkości firm dotyczy 

taksonomia i w jakich sektorach? W jaki sposób przygotować biznes do nowych wymagań? Jakie modele 

biznesowe mają szansę na rozwój, a dla których taksonomia jest zagrożeniem? 

3. Raportowanie zrównoważonego rozwoju – Dotychczasowe regulacje i obowiązki, najważniejsze informacje 

na temat zmian planowanych i negocjowane przez Komisję Europejską. Konkretne wskazówki jak 

przygotować przedsiębiorstwo do raportowania zrównoważonego rozwoju, żeby spełnić oczekiwania 

regulacyjne. Jaki jest harmonogram wejścia w życie nowych obowiązków, jakich przedsiębiorców będą 

dotyczyły? 

4. Finansowanie Zielonej Transformacji – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, InwestEU, Instrument 

pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 

5. Perspektywa banków – nowe zielone instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Jakie wymagania trzeba 

spełnić, żeby otrzymać zielone finansowanie. Dlaczego zielone finansowanie bardziej się opłaca? W jakie 

modele najlepiej inwestować? Na jaką działalność gospodarczą biznes nie otrzyma już finansowania?  
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Zadanie nr 2:  

Opracowanie koncepcyjne i przygotowanie operacyjne wydarzenia, pt. Okrągły Stół – Zielony Ład. (opracowanie 

scenariusza merytorycznego spotkania, propozycja listy panelistów, ekspertów, moderowanie dyskusji, 

współpraca z zespołem marketingu w zakresie komunikacji wydarzenia i zespołem regionalnym FPPP). Lokalizacja 

wydarzenia: Małopolska.  

 

Zadanie nr 3:  

Propozycja i opracowanie 3 artykułów (po akceptacji redakcji magazynu, liczba znaków ze spacjami ok 9-10 tyś) 

do portalu www.przemyslprzyszłości.gov.pl i Magazynu Przemysłu Przyszłości dotyczącego tematyki koncepcji 

Zielonego Ładu w Przemyśle 4.0.  

 

Koszty usługi 

1. Prosimy o przygotowanie wstępnej, niewiążącej wyceny zgodnie z formularzem szacowania, stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

2. Wstępny szacunek kosztów powinien zawierać: 

• Wynagrodzenie za realizację całości zamówienia 

• Cenę za jedną godzinę wykonania prac „dodatkowych” zleconych w ramach umowy 

Wypełniony formularz szacowania (Załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres : 

zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 24/05/2021 do godz. 16:00 

W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl 
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