
Gmina Baboszewo 
09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

RL.042.13.2015 

Baboszewo, 2015.10.23 

Zaproszenie do ztoienia oferty w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

na ustuge opracowania "Audytow energetycznych budynkow uiytecznosci publicznej z terenu gminy 

Baboszewo". 

Zamowienie poniiej 30000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pOin. zm.) 

I. NAZWA 1 AD RES ZAMAWIAJJ\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 5671790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.p l 

II. OPls PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie "Audytow energetycznych budynkow uiytecznosci 

publicznej z terenu gminy Baboszewo": 

- szkota podstawowa w Baboszewie, 

- szkota podstawowa w Mystkowie, 

- stacja uzdatniania wody w Cieszkowie Kolon it 

- osrodek zdrowia w Sarbiewie. 

Opracowane Audyty energetyczne muszq bye zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa unijnego 

i krajowego tj. m.in. 

1) Rozporzqdzeniem M inistra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegotowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz cZEisci audytu remontowego, wzorow kart audytow, 



a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsi~wzi~cia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r., 

Nr. 43, poz. 346), 

2) Ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow (jednolity tekst 

Dz.U. z 2014, poz. 712), 

3) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z p6in. 

zm.), 

4) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 

technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1422), 

5) Dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27jUE z dnia 25 paidziernika 2012 r. w sprawie 

efektywnosci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009j125jWE i 2010j30jUE oraz uchylenia 

dyrektyw 2004/8!WE i 2006/32/WE. 

2. Szczegofowy zakres Audytow i sposob ich sporzqdzenia musi bye zgodny z ww. dokumentami. 

Opracowane Audyty energetyczne stanowie b~dq niezb~dny element projektu Jermomodernizacja 

budynk6w uzytecznosci publicznej na terenie gminy Baboszewo" oraz b~dq identyfikowae optymalny 

zestaw dziafan zwi~kszajqcych efektywnose energetycznq w danym budynku. 

Zamawiajqcy zamierza pozyskae srodki zewn~trzne na dziafania termomodernizacyjne budynkow 

w ramach Priorytetu IV Przejscie na gospodark~ niskoemisyjnq, dziafanie IV.2 Efektywnose energetyczna, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014 - 2020. 

Zamawiajqcy posiada opracowanq w 2015 roku dokumentacj~ technicznq na termomodernizacj~ 

budynk6w z projektowanq charakterystykq energetycznq budynkow wraz z pozwoleniem na budow~ lub 

zgfoszeniem wykonania robot budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi zafqcznik do niniejszego 

zaproszenia. Wykonawca zobowiqzany jest przeprowadzie dokfadnq analiz~ budynkow oraz ewentualne 

dodatkowe pomiary na podstawie kt6rych Wykonawca sporzqdzi audyty energetyczne. 

3. Wykonawca zobowiqzany jest do uzgodnienia sporzqdzonych Audytow na kazdym etapie 

z Zamawiajqcym. 

4. Przedmiot zamowienia obejmuje przygotowanie Audytow energetycznych na kazdy budynek 

uzytecznosci publicznej oddzielnie w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na 1 pfycie CDjDVD (format .doc, .pdf). 

5. Wykonawca Audytow energetycznych udzieli gwarancji na przedmiot zamowienia na okres 24 

miesi~cy liczqc od daty podpisania protokofu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu 



zamowienia. Wykonawca z chwilq dostarczenia ostatecznej wersji Audytow energetycznych 

przeniesie na Zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe do utworu powstatego w wyniku 

realizacji przedmiotu zamowienia na wszystkich polach eksploatacji. 

III. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Ustugi nalezy zrealizowac do 30 listopada 2015 roku. 

2. Audyty energetyczne b~dq opracowywane zgodnie z harmonogramem robot Wykonawcy 

sporzqdzonym i zatwierdzonym w dniu podpisania Umowy przez Zamawiajqcego. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Najnizsza cena - waga kryterium 100 %. 

V. WARUNKI UDZIAtU W POST~POWANIU. 

1. W post~powaniu mogq brae udziat Wykonawcy, ktorzy wykazq SWq wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zamowienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat 

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie 

wykonali co najmniej 4 Audyty energetyczne budynkow uzytecznosci publicznej. Do oferty nalezy 

dotqczye dowody potwierdzajqce, ze ustugi zostaty wykonane w sposob nalezyty (wg zatqcznika 

nr 2). 

2. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawcow wyjasnien 

dotyczqcych tresci ztozonych ofert. 

3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie rachunkowe 

(z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do ztozenia oferty i zostata oceniona jako najkorzystniejsza. 

5. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo. 



VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZtOiENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zafacznikami powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez 

osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci~ Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj~ dostarczye Wykonawcy: 

"Formularz ofertowy" (zat~cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (zatqczn ik nr 2 do nin iejszego zaproszenia), 

wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zat~cznik nr 3 do niniejszego zaproszenia). 

3. Ofert~ nalezy ztozyc do 30 paidziernika 2015 roku do godz. 11 00: 

za posrednictwem poczty/przesytki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na opracowanie "Audytow energetycznych budynkow 

uiytecznosci publicznej z terenu gminy Baboszewo". 

4. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

ztozenia oferty decyduje data wptywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uptywie term inu sktadania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie 

podlegata ocenie. Wykonawca moze ztozyc tylko jedn~ ofert~. 

5. Otwarcie ztozonych ofert nast~pi w siedzibie Zamawiaj~cego w dniu 30 paidziernika 2015 roku 

o godz. 1110, pokoj nr 7. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak - e-mail : 

rkrysiak@gminababoszewo.pl 

Zaproszenie do ztozenia oferty w post~powan i u 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

23.10.2015 r. 



Zatqcznik nr 1 

(data) 

( p i ecz~c Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W zwiqzku z zaproszeniem do ztozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia 

publicznego RL.042.13.2015 z dnia 23 paidziern ika 2015 roku dotyczqcym ustugi opracowania 

"Audytow energetycznych budynkow uiytecznosci publicznej z terenu gminy Baboszewo" oferujemy 

wykonanie zamowien ia za kwot~: 

kwota netto: .............. ................. PLN (stownie ...... ............................................................................... ....... . 

... .... ... ................................................................................ .. .. ..... .................................................................. .. ) 

podatek VAT: ................... ............ PLN (stownie .................................................. ... ...... ............................... . 

........................................................................................ ...................................................................... ......... ) 

kwota brutto: ............................... PLN (stown ie ......................................................................................... .. 

............. ... ....................... .. ..................................................................................... ... .... .................................. ) 

wtym: 

Lp. Opracowanie audytu netto VAT brutto 

energetycznego 

1 Szkota podstawowa w Baboszewie 

2 Szkota podstawowa w Mystkowie 

3 Stacja uzdatniania wody 

w Cieszkowie Kolonii 

4 Osrodek zdrowia w Sarbiewie 

Razem: 



1. W podanej wyzej cenie uwzgl~dnione zostaty wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamowienia. 

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si~ z tresciq zaproszenia do ztoienia oferty w post~powaniu 

o udzielenie zamowienia publicznego i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz przyjmujemy 

warunki w nim zawarte. 

3. Zamowienie zrealizujemy w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. 

4. Jestesmy zwiqzani niniejszq ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert. 

5. Akceptujemy wzor umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiqzujemy si~ do zawarcia 

umowy na warunkach w nim okreslonych, w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajqcego. 

6. Akceptujemy sposob i termin ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni 

liczqc od dnia otrZy~ ania przez Zamawiajqcego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

7. ~~·~·;~·~·~·~;~~·~~·~~Ji·~·~;~··~~·~;~·I·i·~;·~~·~·i·~~·i·~·~~~~~··~~~·~~~·~~;·.···························· ................................ . 

8. Osoba do kontaktu (ilmi~, nazwisko, telefon, e-mail): ....................................................................... . 

Podpis osoby/osob upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Zatqcznik nr 2 

(data) 

(piecz~e Wykonawcy) 

Doswiadczenie Wykonawcy 

Wykaz ustug realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, 

a jeieli okres dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie. 

Rodzaj ustug Miejsce wykonywania Okres realizacji 
(nazwa, zakres) (strona zamawiajClca, (od - do) 

adres, numer telefonu) 

I 

I 

Do oferty zataczono dowody potwierdzajace, ie ustugi zostaW wykonane w sposob naleivty. 

lIose dowod6w: ..... 

Podpis osoby/os6b upowainionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


