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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na Kompleksową usługę ekspercką w zakresie zrównoważonej produkcji wołowiny 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Przedmiotem zamówienia Kompleksowa usługa ekspercka w zakresie zrównoważonej produkcji wołowiny w ramach zadania pt. 
„Zrównoważona Wołowina”. 

 
Termin realizacji zadania: do 31.12.2022 r. 
 

I. Zadanie polega na świadczeniu stałej usługi eksperckiej rozumianej jako dostarczanie pisemnych ekspertyz w 
zamówionej przez Zamawiającego liczbie stron, zgodnie z zadeklarowanym przez Oferenta czasie dostarczenia liczonym 
jako czas potrzebny na przygotowanie 1 strony A4 ekspertyzy. 

II. Maksymalna łączna liczba zamawianych stron A4 ekspertyz wynosi 50 stron. 
III. Zakres tematyczny dostarczanych ekspertyz: 

• Interpretacja przepisów prawa europejskiego i polskiego dotyczącego produkcji żywca wołowego, transportu 
i uboju zwierząt, rozbioru tusz i transportu elementów wołowych, oraz wszystkich elementów produkcyjnych 
z tym związanych 

• Ekspertyzy w zakresie podnoszenia poziomu dobrostanu bydła, w różnych grupach wiekowych i użytkowych 

• Ekspertyzy w zakresie zrównoważonej produkcji poszczególnych elementów łańcucha wartości sektora 
wołowiny w Polsce 

• Ekspertyzy w zakresie podnoszenia jakości kulinarnej mięsa wołowego uwzględniając wpływ produkcji żywca 
wołowego, uboju, rozbioru, pakowania i transportu 

• Analiza dostępnych rozwiązań rynkowych i naukowych związanych z poszczególnymi elementami produkcji 
wołowiny prowadzonymi w sposób zrównoważony 

• Analiza dostępnych na rynku oraz będących w fazie pilotażu lub w fazie rozwojowej metod mierzenia emisji 
gazów cieplarnianych w produkcji żywca wołowego 

IV. Schemat procesu zamawiania ekspertyz przez zamawiającego: 
1. Zamawiający przekazuje do Wykonawcy drogą mailową tematykę ekspertyzy oraz oczekiwaną ilość stron A4 
2. Wykonawca w ciągu 24 godzin przekazuje imię, nazwisko oraz CV osoby planowanej do przygotowania ekspertyzy 
3. Zamawiający w ciągu 24 godzin akceptuje wybór osoby lub zwraca się z informacją o konieczności zmiany osoby 

podając argumentację 
4. Wykonawca w ciągu 24 godzin przedstawia kolejną osobę, a Zamawiający ma 24 godziny na jej akceptację 
5. Wykonawca dostarcza ekspertyzę zgodnie z zadeklarowanym czasem przedstawionym w ofercie 
6. Zamawiający ma 3 dni na wniesienie uwag do ekspertyzy 
7. Wykonawca ma 3 dni na uwzględnienie uwag do ekspertyzy zgłoszonych przez Zamawiających 
8. Proces zgłaszania uwag do ekspertyzy może być powtórzony maksymalnie trzykrotnie 
9. Czas dostarczenia ekspertyzy może ulec zmianie, jednak Wykonawca musi o tym poinformować Zamawiającego, 

przedstawiając odpowiednie argumenty, a Zamawiający musi zaakceptować ten fakt 
10. Wszystkie uzgodnienia prowadzone są drogą mailową. 

 
V. Przez stronę A4 rozumie się zapisaną w min. 80% materiałem dotyczącym odpowiedniego tematu ekspertyzy. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie czcionki Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy między wierszami 
1,5. Pozostałe 20% mogą stanowić wykresy, grafiki i ilustracje o ile są niezbędne do wyczerpania tematyki ekspertyzy. 

 
VI. Wszelkie wytworzone materiały związane z przedmiotem zapytania ofertowego będą miały widoczne oznaczenie 

„Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”. 


