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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

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

zakresie tematyki Zielonego Ładu oraz przygotowania i organizacji wydarzeń promujących tematykę Zielonego Ładu, 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, (dalej „Zleceniodawca”) 

zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie oferty. 

1. 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/  

 

2. Informacje o przedmiocie zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia są trzy zadania, które szczegółowo określa załącznik nr 1. 

3. Kryteria oceny ofert 

 3.1 Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę na podstawie następujących kryteriów: 

Cena brutto - 60% 

Doświadczenie ekspertów – 40% 

      Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru: 

 
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 60 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

3.2 Cenę brutto oferty należy podać jako cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia.  

3.3. Punkty za kryterium „Doświadczenie ekspertów” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt. Punkty zostaną   

przyznane na podstawie oceny dołączonego do oferty zestawienia czterech wymaganych ekspertów, którzy będą 

realizować zamówienie. Zestawienie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat poszczególnych 

ekspertów:  

Jeden ekspert charakteryzujący się: 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/
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• Bardzo dobrą znajomością regulacji unijnych w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu, Nowej Taksonomii UE, 

dyrektywy NFRD i CSRD  

• Min. 5-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami zrównoważonego rozwoju ESG w przemyśle 

• Doświadczeniem w przygotowywaniu strategii zrównoważonego rozwoju i ESG, zgodnej z trendami dla sektora 

przemysłowego  

• Doświadczeniem w opracowaniu analiz i raportów społecznych w tematyce zrównoważonego rozwoju zgodnie z 

międzynarodowymi standardami GRI, IIRC, TCFD 

• Doświadczeniem w przygotowaniu firm do zewnętrznych ocen ESG, dokonywanych przez międzynarodowe 

agencje ratingowe (np. MSCI, Sustainalytics,  

• Vigeo Eiris, FTSE Russell)  

• Doświadczeniem w procesach pozyskiwania instrumentów wsparcia finansowego na projekty związane z ekologią 

lub zrównoważonym rozwojem w przemyśle 

• Publikacjami naukowymi w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem  i Europejskim Zielonym Ładem 

 

Jeden ekspert posiadający: 

• Doświadczenie w opracowaniu publikacji o charakterze analitycznym, raportów,  

komentarzy eksperckich dla sektora przemysłowego  

• Doświadczenie w branży wydawniczej i dziennikarskiej online o tematyce  

przemysłowej  

• Publikacje w tematyce ekonomicznej i przemysłowej  

• Doświadczenie min. 5 lat pracy redakcyjnej  

 

Jeden ekspert posiadający: 

• Stopień naukowy min. doktora habilitowanego  

• Min. 10 lat doświadczenia w pracy naukowo-badawczej i rozwojowej  

• Doświadczenie we wdrożeniach innowacyjnych technologii w zakresie zielonego przemysłu lub gospodarki obiegu 

zamkniętego, ograniczające wpływ na klimat, zdrowie człowieka, efektywności energetycznej 

 

Jeden ekspert posiadający: 

• Min. tytułu naukowy doktora  

• Min. 5 lat doświadczenia innowacjami   

• Kompetencje w zakresie kierowania i audytu zarządzania jakością ISO, rozwiązań energooszczędnych i 

ekologicznych w przemyśle  

• Doświadczenie we wdrożeniach innowacyjnych technologii w zakresie zielonego przemysłu lub gospodarki obiegu 

zamkniętego, ograniczające wpływ na klimat, zdrowie człowieka 
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• Publikacje naukowe z obszaru wdrożeń technologii przemysłowych  

Uwagi: 

W wypadku zgłoszenia więcej niż czterech ekspertów , ocenie będzie podlegać pierwszych czterech. 

Każdy ekspert będzie oceniany w skali od 0 do 10 pkt na podstawie informacji zawartych w zestawieniu, za stopień 

spełniania wymagań określonych powyżej. 

Zamawiający odrzuci ofertę, która w kryterium „Doświadczenie ekspertów” nie uzyska min. 20 pkt lub którykolwiek z 

ekspertów podlegających ocenie uzyska ocenę poniżej 5 pkt. 

3.4 Liczby punktów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.3 po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 

3.5 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 

3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31 października  2021 r. 

 

5. Termin i miejsce składania ofert 

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2) oraz zestawienie 

osób (Załącznik nr 4) należy złożyć na adres e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl; w terminie do dnia 10.06.2021 

do godz. 16:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania wykonawców do wyjaśnień lub uzupełniania złożonych 

dokumentów. 

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

6. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy, 

3. Załącznik nr 3 – wzór Umowy  

4. Załącznik nr 4 – wzór zestawienia osób 

mailto:zamowienia@fppp.gov.pl
mailto:zamowienia@fppp.gov.pl

