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                                                                                                             Kowary dn. 31.08.2017 r.  

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                                 (zmienione w dniu 31.08.2017 r.) 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta: 

Centrum Edukacji PRO FUTURO s. c. Małgorzata i Dariusz Szymańscy, 

ul. Mieszka I 96/8, 70-106 SZCZECIN, NIP: 851-24-05-945,  kom. 602 285 926,  

tel. (75) 718 25 81, 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia*: 

Przygotowanie sprawdzającego audytu energetycznego dla zmodernizowanego  budynku 

Ośrodka Oświatowo-Wypoczynkowego Wojków przy ul. Górnej 2 w Kowarach wraz z 

raportem zawierającym opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii, wraz z 

wykonaniem zdjęć kamerą termowizyjną. Zakres zamówienia obejmuje przedstawienie 

metodologii i obliczenie wskaźników produktu i rezultatu: 

 

Wskaźnik produktu: 

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ( tony równoważnika CO2) 

 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], 

2.Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących  OZE 

[MWht /rok], 

3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] 

 

Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z: 

- „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” 

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 

i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, 

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 712 z późn. zm.); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu  remontowego, 

wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346 z późn. zm.); 

- Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 20 

poz. 551 z późn. zm.); 

 

 
1*W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto wymagane jest wskazanie w 

opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień 
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3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

 

Doświadczenie w przygotowaniu minimum dwóch audytów energetycznych budynków lub   

w opracowaniu dwóch świadectw charakterystyki energetycznej budynków w okresie 

ostatnich 6 lat.  

 

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. 

 

100% cena 

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

 

100 pkt. – najniższa cena za wykonanie zamówienia. 

 

6. Termin składania ofert. 

 

02.09.2017 r. do godz. 17-00 

 

7. Termin realizacji umowy. 

 

Do 60 dni od zawarcia umowy. 

 

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia ( w odniesieniu do podmiotów  powiązanych). 

 

Nie dotyczy 

 

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku  przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. 

 

 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy). 

 

Nie dotyczy 

 

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą: 

Dokumenty potwierdzające wykonanie bez uwag energetycznych  budynków energetycznych  

lub w opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków w okresie ostatnich 6 

lat.  

12. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy). 

 

Nie dotyczy 
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Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 

 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na adres: 

 

Ośrodek Oświatowo – Wypoczynkowy „Wojków”, ul. Górna 2, 58- 530 Kowary,              

kom. 602 285 926, tel. (75) 718 25 81, darek@wojkow.pl 

 

 

nie później niż do dnia 02.09.0.08.2017 r. (sobota) godz. 17.00. Otwarcie ofert nastąpi w 

dniu 02.09.2017 r. o godz. 17.30 w Ośrodku Oświatowo – Wypoczynkowym  „Wojków”,  

ul. Górna 2 w Kowarach w pomieszczeniu świetlicy (parter). 

  

 

 

 

 


