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FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł zamówienia: „Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu konsultacji
ekspertów/technologów żywienia zwierząt w liczbie 90 godzin w obszarach: 1. Produkcji
karmy dla zwierząt domowych (psów i kotów) – 5h. 2. Wyboru technologii i materiału
opakowań do przechowywania długoterminowego karmy – 5h, 3. Wyboru składników
mieszczących się w nurcie karm holistycznych – 80h (razem z recepturą) na potrzeby projektu
pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach
„Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.0128-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego
przedsiębiorstwa typu startup.
Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe 65/2019/ZO/OPNT/SH
I. Przedmiot zamówienia:
Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu konsultacji ekspertów/technologów żywienia
zwierząt w liczbie 90 godzin w obszarach: 1. Produkcji karmy dla zwierząt domowych (psów i
kotów) – 5h. 2. Wyboru technologii i materiału opakowań do przechowywania
długoterminowego karmy – 5h, 3.

Wyboru składników mieszczących się w nurcie karm

holistycznych – 80h (razem z recepturą).
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Usługa specjalistyczna polegająca na wykonaniu usługi doradczej. Celem usługi jest
przeprowadzenie konsultacji eksperta lub technologa żywienia zwierząt w liczbie 90 godzin w
obszarach:
1.
Produkcji
karmy
dla
zwierząt
domowych
(psów
i
kotów):
Szczegółowo: doradztwa w wymiarze 5 h w zakresie wyboru technologii produkcji i doboru
holistycznych składników dla karmy mokrej skierowanej do dorosłych zwierząt domowych.
Forma realizacji doradztwa: zdalna. Przekazanie sprawozdania zawierającego wyniki z
doradztwa nastąpi w formie elektronicznej i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo
odbiorczym.
2. Wyboru technologii i materiału opakowań do przechowywania długoterminowego karmy:
Szczegółowo: doradztwo w wymiarze 5 h w zakresie określenia szans i możliwości

wyprodukowania opakowania ekologicznego, możliwego do spożycia przez zwierzę domowe dla
holistycznej mokrej karmy skierowanej do dorosłych zwierząt domowych.
Forma realizacji doradztwa: zdalna. Przekazanie sprawozdania zawierającego wyniki z
doradztwa nastąpi w formie elektronicznej i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo
odbiorczym.
3. Wyboru składników mieszczących się w nurcie karm holistycznych:
Szczegółowo: Doradztwo w wymiarze 80 h zakończone opracowaniem jednej receptury w
formie dokumentu mięsnej holistycznej karmy mokrej w formie batona dla psów dorosłych
opartej o składniki naturalne i ekologiczne. Receptura powinna uwzględniać zapotrzebowanie
na składniki odżywcze karmy mokrej psa dorosłego, średniej wielkości, mieszczącego się w
przedziale (10-35 kg).
Forma realizacji doradztwa: zdalna. Przekazanie dokumentacji zawierającej recepturę, wyniki z
doradztwa nastąpi w formie elektronicznej i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo
odbiorczym.
III. Inne Wymagania Zamawiającego
1. Sprawozdanie z doradztwa będzie przekazane Zamawiającemu w terminie 2 dni od
zakończenia usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację z zachowaniem najwyższej
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
zachowując profesjonalny poziom zgodnie z celem wykonania i przeznaczeniem przedmiotu
Umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że wykonana dokumentacja będzie wolna od wad fizycznych i
prawnych.
IV. Forma przekazania wyników usługi doradczej
1. Dokumenty, stanowiące wyniki usługi doradczej
powinny być przekazane w
następującej formie skompresowanej na adres e-mail wskazany § 8 ust. 1 zawartej
umowy o zamówienie publiczne.
2. W sytuacji kiedy opracowania będące wynikiem usługi doradczej będą stanowiły plik,
którego wielkość uniemożliwia przesłanie go w formie elektronicznej, Wykonawca wyśle
raport zapisany na nośniku danych USB lub CD.
3. W przypadku przekazania raportu w formie niepełnej lub nieczytelnej, inkubowane
przedsiębiorstwo wezwie Wykonawcę do wymiany raportu na kompletny i pozbawiony
wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady.
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