
 
 
Znak sprawy 7011.1.2016.AD                                                       Kluczbork, dnia 03.06.2016 
 
 
 
          

ZAPYTANIE  OFERTOWE 
 

dotyczące wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn. 
 

„Opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wniosku o 
dofinansowanie wraz z załącznikami  dla projektu Termomodernizacja budynku 

przedszkola w Bogacicy”   
 

 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:  

     Przedmiotem zamówienia jest:  
 
 Opracowanie: 

 
a. kompleksowego audytu energetycznego w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 
takŜe algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 
Nr 43 poz. 346 z 2009 roku) dla budynku przedszkola w Bogacicy ul. Wolności 4  (nr 
dz. 469/12 arkusz 4) w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku 
przedszkola w Bogacicy” obejmującego wymianę stolarki okiennej, dociepleniu ścian 
wewnętrznych, dociepleniu stropu, wymianie pokrycia dachowego oraz wykonanie 
tynków termoizolacyjnych. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku  musi 
określać zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z 
punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. 
 

b. studium wykonalności inwestycji wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, 
zawierającym tabelę oraz wyliczenia analizy finansowej i ekonomicznej zgodnie z 
wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla wnioskodawców  ubiegających się o 
wsparcie w ramach: RPO WO 2014–2020  Oś Priorytetowa: III  Gospodarka 
Niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych” 
 

c. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami projektu „Termomodernizacja 
budynku przedszkola w Bogacicy”  zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 
konkursie  dla wnioskodawców  ubiegających się o wsparcie w ramach: RPO WO 
2014–2020  Oś Priorytetowa: III Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 
„Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” 
 



Opracowane dokument naleŜy dostarczyć Zamawiającemu: po 3 egz. w wersji 
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf, Word, w tym 
analiza ekonomiczno-finansowa w formacie pdf oraz w aktywnym pliku Excel (xls) z 
aktywnymi formułami wyliczeń). 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w audycie 
energetycznym studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z 
załącznikami będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego pozytywnej oceny projektu, 
dokonanej przez Instytucję Zarządzająca.  
 
 

3. Wymagany termin realizacji: do dnia 15.08.2016 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniŜsza cena - 100%. 

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę  doświadczenie w 

wykonaniu co najmniej 2 studiów wykonalności oraz 2 audytów energetycznych wraz 

z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.    

    

6. Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 14.06.2016 do godz. 10.00 w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.  

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2016 o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim 

Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138). 

8. Osobą upowaŜnioną  do kontaktu jest:  

 

Agnieszka Dąbrowska 
Samodzielne Stanowisko 

ds. Funduszy Europejskich i Rewitalizacji  

Urząd Miejski w Kluczborku 

ul. Katowicka 1  

46-200 Kluczbork 

www.kluczbork.eu, mail: fundusze@kluczbork.pl 

tel. 77 417 02 20, 77 418 14 81 wew. 600 

fax. 77 418-22-30 
 

 
                              
 


