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Załącznik nr 1: SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA
PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP - STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA
FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje:
CZĘŚĆ 1: Doradztwo: Analiza potrzeb firmy i sporządzenie dokumentu Diagnoza potrzeb.
1.

Identyfikacja potrzeb zgłoszonych do projektu przedsiębiorstw, wskazująca proponowane kierunki
działań, zebrane w dokumencie „Analiza potrzeb”.
1)

Analiza formularza zgłoszeniowego i ankiety.

2)

Rozmowa z przedstawicielem przedsiębiorstwa objętego doradztwem.

3)

Analiza informacji i opracowanie raportu pn. „Analiza potrzeb”, wg. Wymogów określonych w
załączniku.

Planuje się realizację doradztwa dla 80 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski
CZĘŚĆ 2: Doradztwo: Wdrożenie działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie
1. ETAP:
1) pobyt w przedsiębiorstwie i/lub korespondencja zdalna obejmująca diagnozę ilości i źródeł
pozyskiwania energii
2) analiza finansowa aktualnych kosztów energii i alternatywnych OŹE możliwych do zastosowania,
opracowania wymiernych wskaźników ekonom.
3) opracowanie propozycji zastosowania najkorzystniejszego OŹE w firmie
2. ETAP:
1)

opracowanie planu wdrożenia proponowanych rozwiązań

Przewiduje się 400 godzin doradztwa dla 40 przedsiębiorstw, średnio 10/na przedsiębiorstwo
Wymagania:
- Po każdym doradztwie, doradca jest zobowiązany do stworzenia Raportu, zgodnie z załącznikiem
- Opracowanych będzie 40 strategii wdrożenia działań proekologicznych, po jednej dla każdego
przedsiębiorstwa
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CZĘŚĆ 3: Doradztwo: wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie eko-przetwórstwa tworzyw polimerowych,
1. ETAP:
1) pobyt w przedsiębiorstwie i/lub korespondencja zdalna z przedsiębiorcą obejmujące diagnozę
energochłonności technologii przetwórstwa oraz narzędzi do przetwórstwa tworzyw
2) analiza finansowa aktualnych kosztów energii, możliwych do zastosowania, opracowanie
wymiernych wskaźników ekonomicznych
3) opracowanie propozycji rozwiązań ograniczających energochłonność
2. ETAP:
1) opracowanie planu wdrożenia proponowanych rozwiązań
Przewiduje się 400 godzin doradztwa dla 40 przedsiębiorstw, średnio 10/na przedsiębiorstwo
Wymagania:
- Po każdym doradztwie, doradca jest zobowiązany do stworzenia Raportu, zgodnie z załącznikiem
- Opracowanych będzie 40 strategii wdrożenia działań proekologicznych, po jednej dla każdego
przedsiębiorstwa
3. Warunki płatności:
1) Wykonawca winien wystawiać faktury/rachunki za wykonane usługi każdorazowo po zrealizowaniu
DORADCTWA.
2) Wykonawca zapewni stałą ceny usług podczas realizacji projektu.
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