Bolków, dn. 15.05.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
określonej w art. 4. pkt 8. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 poz. 11843 z późn. zm.)

PW. 271.3.2020
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
1.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bolków
Rynek 1
59-420 Bolków
2. Nazwa zadania
Wykonanie uproszczonych audytów energetycznych, stanowiących jeden z elementów wniosków
o Grant w ramach realizacji projektu pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.
3.

Kod CPV: 71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu uproszczonych
audytów energetycznych w oparciu o metodologie wskazaną przez Dolnośląską Instytucję
Pośredniczącą oraz zapewnienie rzetelności, niezależności i bezstronności przy świadczeniu ww.
usługi. Uproszczone audyty energetyczne wykonywane będą na rzecz indywidualnych Grantobiorców
z terenu Gminy Bolków, aplikujących o grant w ramach realizacji projektu pn.: "Zwalczanie emisji
kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii".
4.2. Wyłoniony w drodze niniejszego zapytania audytor będzie działał na podstawie indywidualnych
umów zawartych z potencjalnymi Grantobiorcami.
4.3. Szacunkowa liczba planowanych do sporządzenia audytów energetycznych: 70 szt.
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Przeprowadzenie uproszczonych audytów energetycznych ma na celu analizę i ocenę potrzeb oraz
metod osiągnięcia oszczędności energii, a także zredukowanie szkodliwych emisji w oparciu
o metodologię wskazaną przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz zapewnienie rzetelności,
niezależności i bezstronności przy świadczeniu ww. usługi.
5. Zakres zamówienia obejmuje:
a) uproszczony audyt energetyczny zlecany będzie przez osobę ubiegającą się o przyznanie Grantu;
b) kontakt telefoniczny i/lub mailowy z Grantobiorcą w celu umówienia spotkania w terminach
i godzinach dogodnych dla obu stron,
c) wstępną ocenę możliwości spełnienia kryteriów wyboru Grantobiorców w zakresie spełnienia
minimalnych progów wskaźnika energii pierwotnej EPj (kWh/m² rok), emisji CO2 , emisji pyłów PM
10 i PM 2,5 ,
d) przeprowadzenie indywidualnego spotkania z Grantobiorcą (wizji lokalnej potwierdzającej istnienie
wysokoemisyjnego źródła ciepła) w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
e) pozyskanie informacji w celu sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego oraz weryfikacja
prawdziwości tych danych,
f) sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego w oparciu o metodologię wskazaną przez
Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą,
g) udzielanie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, jakichkolwiek kwestii w przypadku
zgłoszenia uwag (uzupełnianie, poprawki, wyjaśnienia lub inne jednoznaczne działania) na każde
wezwanie Zamawiającego lub Instytucji Zewnętrznej dokonującej kontroli, w tym również po
zakończeniu trwania umowy,
h) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania uproszczonego audytu energetycznego dla
Grantobiorcy w terminie 7 dni roboczych,
i) wynagrodzenie za przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego ponosić będzie
Grantobiorca, na rzecz którego wykonywany jest audyt,
j) wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawionej faktury VAT na rzecz Grantobiorcy.
6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) w sytuacji stwierdzenia na początkowym etapie faktu, że Grantobiorca nie spełnia warunków
udziału w konkursie (pkt. 5c), od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację
stanowiącą część ceny jednostkowej zaproponowanej za pojedynczy audyt. W przypadku pozytywnej
oceny przedmiotowa opłata będzie zgodna z ofertą za wykonanie audytu uproszczonego,
b) wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia i
będzie niezmienne przez cały okres trwania zamówienia oraz obejmuje wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych,
c) Wykonawca gwarantuje, że wykonany audyt energetyczny wolny będzie wad fizycznych i
prawnych,
d) Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zamówienia zgodnie z dokumentacją konkursową
projektu grantowego,
e) przystąpienie do sporządzania audytu energetycznego następować będzie po uprzednim złożeniu
zamówienia przez Grantobiorcę oraz podpisanie z nim stosownej umowy,
f) audyt należy opracować nie wcześniej niż przed datą publikacji ogłoszenia Grantodawcy
o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego,
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g) termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia terminu składania
ofert.
7. Okres realizacji projektu: od daty podpisania umowy do grudnia 2021 r.
8. Obszar realizacji projektu i zamówienia: obszar Gminy Bolków.
9. Kryteria i sposób oceny ofert
Kryterium oceny oferty – cena – 100% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje
najniższą cenę).
Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrąglaną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów,
zgodnie z poniższym wzorem:
Px = (Cmin / Cx) * 100
Gdzie:
Px – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Cx – cena oferty „x” (oceniana).
Należy wskazać cenę jednostkową za pojedynczy audyt.
Cena: Oferent przedstawi w ofercie cenę netto za realizację zamówienia oraz całkowitą cenę brutto,
obejmującą przedmiot zamówienia, podajać ją w zapisie liczbowym i słownym. Cena ofertowa brutto
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. cena oferty ma być wyrażona
w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
10. Określenie sposobu składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres:
mariola.kochowska@bolkow.pl (w temacie wiadomości należy wpisać: "Oferta - uproszczony audyt
energetyczny").
11. Termin składania ofert
Termin składania ofert: nie później niż do 26 maja do godz. 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie podpisane nie będą rozpatrywane.
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12. Sposób komunikowania się z Zamawiającym
• pisemnie na adres Zamawiającego,
• e-mail: mariola.kochowska@bolkow.pl
• telefonicznie.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mariola Kochowska: tel.
75/ 74 13 215 wew. 36.
13. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają wykształcenie wyższe/ podyplomowe z
kierunków technicznych lub ekonomicznych.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia
e) nie posiadają powiązań kapitałowych lub osobowych między zamawiającym i Wykonawcą.
14. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
a) oferta złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
b) klauzula RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2.
15. Inne postanowienia
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający informuje wykonawców, że nie przysługują im środki ochrony prawnej, określone
ustawą Prawo zamówień publicznych.
c) Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, w związku z tym procedury nie przewidują możliwości składania protestu,
odwołania lub skargi w odniesieniu do prowadzonej przez Zamawiającego procedury wyboru
wykonawcy danej usługi.
d) Potencjalnych Wykonawców informuje się, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie
wpłynie żadna lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców dokonuje
się wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu
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ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. W przypadku odmowy wykonania usługi
przez wyłonionego Wykonawcę, wybranie zostanie oferent, którego oferta została porównana i
oceniona jako kolejna najbardziej korzystna w ilości zdobytych punktów.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie bez podania
przyczyny oraz pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich
okoliczności Wykonawcą nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
f) O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców niezwłocznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz na stronie internetowej Gminy Bolków: www.bolkow.pl.
g) Wyjaśnienia udzielane będą wyłącznie drogą elektroniczną, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
wpłynie w terminie.
h) Zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych podane zostały w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula RODO
Załącznik nr 3 – audyt uproszczony – wzór arkusza

Burmistrz Bolkowa
(-) Grzegorz Kucab

Sprawę prowadzi:
Mariola Kochowska
Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy
i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
tel. 757413215, pok. nr 15
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