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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  

dotyczące opracowania audytu energetycznego ex-ante 

 
Data zapytania: 27 maja 2015 r. 

 

1. Przedmiot zamówienia   

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku Zespołu Szkół 

Salezjańskich w Poznaniu zlokalizowanego na os. Bohaterów II Wojny Światowej 29. Nazwa i kod określony  
we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi audytu 79212000-3. 

Audyt energetyczny obejmuje: 

o termomodernizację przegród zewnętrznych (w szczególności ściany, stropodachy, okna, drzwi 

zewnętrzne), 

o usprawnienie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (regulację hydrauliczną ewentualnie 
wymianę instalacji z zastosowaniem termostatycznych zaworów przygrzejnikowych), 

o usprawnienie instalacji cwu (analiza możliwości zastosowania energii odnawialnej w postaci pompy 
ciepła typu powietrze-woda). 

Audyt zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

o Ustawą z dn. 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 

1459), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 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), 

o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 05.07.2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926). 

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia dokonania wizji lokalnej obiektu. 

Audyt zostanie przedłożony Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. 

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać elementom wskazanym przez Zamawiającego. Ocena spełnienia 
przedmiotowych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. 

2. Warunki uczestnictwa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia  
do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli Oferent wykaże,  
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem Terminu złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał audyty energetyczne dla 3 różnych budynków lub ich zespołów.  
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3. Termin złożenia ofert 

Do 4 czerwca 2015 r., do godz. 9.00 

4. Miejsce składania ofert 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 
61-387 Poznań 

5. Termin związania ofertą 

Wymagany jest 30 dniowy termin związania ofertą. 

6. Ocena złożonych ofert 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest Cena brutto oferty. Kryterium stanowi 100%. 

Sposób oceny ofert (metodologia liczenia punktów): 

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty 
porównywanej) x 100 pkt x 100% 

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

8. Warunki wynagrodzenia Dostawcy 

Wykonawca za zrealizowanie Przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Ceną brutto 
oferty. 

Wynagrodzenie musi pokrywać wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w celu prawidłowego  
i terminowego zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po opracowaniu Przedmiotu zamówienia i odbiorze przez Zamawiającego. 

9. Informacje dodatkowe 

Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający, bez podania przyczyny i konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może przedłużyć Termin 

złożenia ofert. 

Z możliwości złożenia oferty wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo  

w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.). 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, 
których nie można było przewidzieć wcześniej. 

 

                            Arkadiusz Szymczak 
…………………………………… 

                                                   (osoba reprezentująca) 

 


