...............................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę na dostawę / usługę / robotę budowlaną*
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
75 – 724 Koszalin, Ul. Komunalna 5
Przedmiot zamówienia:
Usługa

przeprowadzenia

dla Przedsiębiorstwa

audytu

energetycznego

ustawowego

przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie wymaganego

na podstawie zapisów art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831).
Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie ogólnych
obszarów oszczędności energii oraz spełnienie wymagania określonego w art. 38 ust. 1 pkt. 1)
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
zobowiązującego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie
do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa
i przekazaniu informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii.
Wynikiem przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa będzie opracowanie
dokumentu spełniającego wymagania wskazane w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) oraz projektu Zawiadomienia,
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2 do Zapytania
ofertowego.
2. Termin realizacji zamówienia:
W terminie nie później niż do dnia 29.09.2017 r. od daty podpisania umowy
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3. Inne istotne warunki zamówienia:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób
fizycznych dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie
wykonawcy złożone wraz z ofertą.
Każdy Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postaci
certyfikowanych audytorów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie
zawodowe oraz odbyte przeszkolenia określone w Polskiej Normie PN-EN 16247-5 Audyty
energetyczne. Część 5: Kompetencje audytorów energetycznych. Wszyscy audytorzy powinni
posiadać dokumenty potwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia (certyfikat,
zaświadczenie, itp.), o którym mowa w pkt. 6.5. ww. normy. Kopie dokumentów
potwierdzających odbycie specjalistycznego szkolenia Wykonawca załączy do oferty.
Każdy Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postaci
elektromonterów wykonujących pomiary elektryczne (w ilości i zakresie niezbędnym
do realizacji zamówienia), którzy muszą posiadać kwalifikacje wymagane dla osób
zajmujących się eksploatacją urządzeń i sieci elektroenergetycznych na napięcie wynikające
z prowadzonych prac - na stanowisku Eksploatacja (Zamawiający eksploatuje urządzenia
o napięciu znamionowym do 110 kV), zgodnie z RMGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Każdy Wykonawca wykaże się, należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy —
w tym okresie, w tym, co najmniej jedną usługą w ramach jednej umowy polegającej
na przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa (audytu ustawowego)
w celu zapewnienia efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie,
usługach komunalnych itp., o wartości minimum 50 000,00 zł brutto wraz z dowodami
określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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4. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ

OFERTOWY”

(Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).
Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
Sekretariat Przedsiębiorstwa
z napisem: “Oferta na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa”.
Nie otwierać przed dniem 11.09.2017 r.”
Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
Termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 11.09.2017 r. do godz. 11:45
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11.09.2017 r. o godz. 12:00 w swojej
siedzibie (sala konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne.
Ocena ofert:
W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
Cena oferty 100%
Oferty będą oceniane według powyższych kryterium w skali od 0 do 100 pkt. przez członków
komisji przetargowej.
Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej
podanej w formularzu ofertowym.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy
odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
C = (Cmin / Cx) x 100 pkt.
gdzie:
Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert
Cx - cena oferty badanej
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Wykonawca winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną, ostateczną
dla całego zadania objętego zamówieniem. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów
i usług i kwotę brutto.
W cenie ryczałtowej winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania
stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące
wykonaniu zadania (dojazdy itp.).

Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4
do Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wykonawcą, któremu przyznano zamówienie jest spółka cywilna
lub konsorcjum, przed podpisaniem umowy do siedziby zamawiającego musi być dostarczona
umowa spółki lub konsorcjum.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie
przed podpisaniem umowy do złożenia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł,
która to polisa, będzie musiała być ważna przez cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji wykazu obiektów stanowiący
Załącznik Nr 3 oraz 3A do Zapytania ofertowego w trakcie trwania umowy, w przypadku:
•

Likwidacji obiektu znajdującego się w załączniku;

•

Konieczności uwzględnienia obiektu na jego charakter do audytu;

•

Wykrycia w trakcie audytu błędów w przedstawionych danych;
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Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
Janusz Kowalik
Nr telefonu/fax.: 94 348 – 44 – 35
E-mail: janusz.kowalik@pgkkoszalin.pl

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Wykaz obiektów – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego;
4. Dane ogólne – Załącznik Nr 3A do Zapytania ofertowego;
5. Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego;

*właściwe zaznaczyć
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