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ZAPYTANIE OFERTOWE 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO 

 
 
1. Tytuł projektu: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i 
odnawialne źródła”  
 
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. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu uproszczonych 
audytów energetycznych budynków mieszkalnych/mieszkań, w oparciu o metodologię wskazaną przez 
Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Uproszczone audyty energetyczne wykonywane będą na rzecz 
indywidualnych Grantobiorców z terenu gminy Krotoszyce, aplikujących o grant w ramach realizacji 
projektu pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne 
źródła energii”.  

b) Wyłoniony w drodze niniejszego zapytania audytor działał będzie na podstawie indywidualnych umów 
zawartych z potencjalnymi Grantobiorcami z terenu gminy Krotoszyce. 

c) Szacunkowa liczba sporządzonych audytów: 50 szt. 
 
 
3. 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 obydwu stron; 
c) wstępna ocena możliwości spełnienia kryteriów wyboru Grantobiorców w zakresie minimalnych progów 

wskaźnika energii pierwotne EPj, emisji CO2, emisji pyłów PM 10 i PM 2,5 sporządzona na podstawie 
danych przekazanych przez Grantobiorcę, w formie zaproponowanej przez Wykonawcę; 

d) w przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków udziału w konkursie, umówienie spotkania                    
w terminach i godzinach dogodnych dla obu stron oraz przeprowadzenie indywidualnego spotkania                       
z Grantobiorcą w miejscu realizacji przedsięwzięcia celem pozyskania szczegółowych informacji 
niezbędnych do sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego; weryfikacja prawdziwości tych 
danych; 

e) wykonanie zdjęcia wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ciepła oraz urządzenia do 
podgrzewania c.w.u, które stanowić będzie integralną część uproszczonego audytu energetycznego; 

f) sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego w oparciu o metodologię wskazaną przez 
Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą; 



 

 

 

g) jeżeli na etapie weryfikacji wniosku o grant złożonego przez Grantobiorcę, bądź na innym etapie 
realizacji bądź trwałości projektu, zajdzie okoliczność wymagająca od Grantobiorcy złożenia uzupełnień, 
poprawek, wyjaśnień lub innych jednoznacznych działań w zakresie objętym uproszczonym audytem 
energetycznym, audytor na wezwanie Grantobiorcy lub Instytucji Zewnętrznej dokonującej kontroli, 
zobowiązany będzie do udzielania w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień.   

 
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 

a) W sytuacji stwierdzenia na początkowym etapie faktu, iż dany budynek nie spełnia warunków 
udziału w konkursie (vide: pkt. 3 ppkt. c), od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za 
weryfikację stanowiącą część ceny jednostkowej zaproponowanej na pojedynczy audyt. W 
przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu 
uproszczonego. 

b) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia i 
będzie niezmienne przez cały okres realizacji projektu.  

c) Wynagrodzenie za sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego ponosi Grantobiorca. 
d) Przystąpienie do sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego następować będzie po 

uprzednim złożeniu zamówienia przez Grantobiorcę oraz podpisaniu stosownej umowy. 
e) Wykonawca zagwarantuje, że wykonany, doręczony i odebrany przez Grantobiorcę przedmiot 

zamówienia, będzie wolny od wad. 
f) Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia terminu składnia ofert.  

 
5. Kod CPV: 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 
 
6. Okres realizacji projektu: czerwiec 2020r. – grudzień 2021r.  
     Termin naboru wniosków: 16.03.2020 r. do 27.04.2020 r. 
W przypadkach niezależnych od Zamawiającego termin pełnienia usługi oraz liczba audytów może ulec zmianie. 
Oferent zapoznała się z warunkami i wyraża na nie zgodę. 
 
7. Termin realizacji usługi dla indywidualnego zamawiającego (Grantobiorcy): do 7 dni od daty złożenia 
zamówienia przez Grantobiorcę. 
 
8. Obszar realizacji projektu i zamówienia: obszar gminy Krotoszyce 
 
9. Rodzaje i opis kryteriów  
 
Cena – 100% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę): 
 
C = ż    ś ó   ż  

  
 x 100% 

 
Należy wskazać cenę jednostkową za pojedynczy audyt. 
 
Cena: Oferent przedstawi w ofercie cenę netto za realizację zamówienia oraz całkowitą cenę brutto obejmującą 
przedmiot zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty 
niezbędne do zrealizowania 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 niniejszego dokumentu, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana 
przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć za pomocą, poczty tradycyjnej na 
adres: Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce lub elektronicznej na adres sekretarz 
@krotoszyce.pl (w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta – uproszczony audyt energetyczny”). 
 
11. Termin składania ofert 
Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2020r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu do siedziby 
Zamawiającego.  
 



 

 

 

12. Warunki udziału w postępowaniu 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. 

 
13. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy - Oferta złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1  
 
14. Inne postanowienia 

a) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
b) Oferty nie podpisane nie będą rozpatrywane. 
c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z 
tego tytułu względem Zamawiającego. 

d) W przypadkach niezależnych od Zamawiającego termin pełnienia usługi oraz liczba audytów może ulec 
zmianie. Oferent oświadcza że wyraża na to zgodę. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich 
okoliczności wykonawcom nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

f) O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
g) Dopuszcza się możliwość korzystania z podwykonawcy, jednak za jakość i terminowość wykonywanych 

prac, odpowiadać w pełni i wyłącznie będzie główny wykonawca. 
h) Zamawiający informuje, iż indywidualne zlecenia oraz popisywanie umów w Grantobiorcami rozpocznie 

się po uprzednim ogłoszeniu konkursu grantowego przez Zamawiającego.  
i) Planowane ogłoszenie konkursu – 16.03.2020 do 27.04.2020 r. z możliwością wydłużenia przez 

Zlecajacego. 
j) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację 

projektu, przeprowadzone zostaną nabory dodatkowe. Wykonawca  świadczy usługę przez cały okres 
realizacji projektu, przy uwzględnieniu zapisów pkt. 3 ppkt. i). 

 
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Niedźwiecka – Sekretarz Gminy, 
sekretarz@krotoszyce.pl tel. 76 887 84 21 w. 13 
 
 
 
Załączniki:  

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
 

      Wojciech Woźniak 
 Wójt Gminy Krotoszyce 

 


