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_______________________________________________________________________________________ 

Zduńska Dąbrowa  dn. 09.11.2017 r. 

 

 ROZEZNANIE RYNKU 

  

 dotyczące wykonania audytu ex post realizacji Projektu: „Termomodernizacja budynków  

z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  

w Zduńskiej Dąbrowie”    

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:      

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

                 im. Jadwigi Dziubińskiej 

       Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 

 

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu ex post dla zrealizowanego Projektu: „Termomodernizacja 

budynków z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w 

Zduńskiej Dąbrowie” realizowanego w ramach „PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I 

ŚRODOWISKO 2014-2020” PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach, PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w 

budynkach publicznych. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień: CPV 71314300-5 

 

Cel i przedmiot zapytania 

Głównym celem zapytania jest wykonanie audytu ex post dla zrealizowanej inwestycji dla  Projektu: 

„Termomodernizacji budynków z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”. 

Cele pośrednie to: 

1. sprawdzenie rzetelności wykonanych prac termomodernizacyjnych, 

2. sprawdzenie zakresu rzeczowego wykonania inwestycji, 

3. sprawdzenie zgodność prac z zakładanymi projektami i audytami ex ante, 

4. obliczenie osiągnięcia zakładanych wskaźników energetycznych,  

Przedmiotem zamówienia jest:  

 

jest wykonanie audytu ex post dla pięciu budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na których były wykonywane prace termomodernizacyjne 

zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym dla: 

Budynek nr 1 - Budynek architektury krajobrazu:   

Docieplenie ścian zewnętrznych pow. 130 m2                                                  

Docieplenie ściany fundamentowej pow. 45,5 m2    

Docieplenie podłogi na gruncie 81,70 m2                                 

Wymiana grzejników ilość szt. 6 

Docieplenie  stropodachu   113,6 m2 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 23 m2 
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Budynek nr 2 - Budynek administracyjno-socjalny 

Docieplenie ścian zewnętrznych 160,6 m2 

Docieplenie ścian fundamentowych budynku 61 m2                                                                                                                                                    

Docieplanie stropu  114,2 m2 

Docieplenie podłogi na gruncie 46,08 m2 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  2,7 m2 

Wymiana pokrycia dachowego  166,7 m2     

Wymiana grzejników ilość szt. 7  

Budynek nr 3 - Budynek główny szkoły                                                                    

Docieplenie ścian zewnętrznych 1419,2 m2      

Docieplanie ścian zewnętrznych fundament. 363,3 m2                              

Wymiana instalacji c.o. w tym grzejników 98 szt.                     

Instalacja ogniw fotowoltaicznych 52 szt 

     Wymiana pokrycia dachowego  1110 m2     

  

Budynek nr 4 - Sala gimnastyczna                                                                      

Docieplenie ścian zewnętrznych 791,3 m2        

Docieplenie ścian zewnętrznych fundament.  149,3 m2      

Docieplenie  dachu 444,4 m2                                

Docieplenie  stropodachu  114,25                    

Modernizacja  instalacji  c.o. oraz wymiana grzejników 44 szt. 

Instalacja ogniw fotowoltaicznych 29 szt.                               

Budynek nr 5 - Budynek praktycznej nauki zawodu                                                                     

Docieplenie ścian zewnętrznych 431,2 m2                      

Docieplenie ścian fundamentowych 146,6 m2                                     

Docieplenie stropodachu  611,1 m2                                

 Instalacja ogniw fotowoltaicznych 68 szt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować audyt zgodnie z wytycznymi sporządzania audytów ex post dla 

Działania 1.3.1 w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” 

  

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Rozdział 6.5.1 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych 

. 

 

V. PLANOWANY TERMIN, HARMONOGRAM  I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Termin: do 20 grudnia 2017  

Miejsce realizacji zamówienia:   

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w przypadku nie możliwości wyłonienia wykonawcy. 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
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w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej wartości punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy 

posiadającego wyższą punktację w zakresie doświadczenia 

 

VI.  OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAMÓWIENIA  

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania pewnych zmian w drodze aneksu do 

umowy. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu:  

1. Uprawnienia – posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej 

przedmiot zamówienia oraz posiadają  osoby zdolne do wykonania  zamówienia.  

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: oferent powinien dysponować co najmniej 1 osobą będącą 

fachowcem w zakresie sporządzania audytów ex post. 

3. Doświadczenie: posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania audytów w 

zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych, który wykonał co najmniej w okresie ostatnich 2 lat 

co najmniej 2 audyty. 

4. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem takim jak sprzęt niezbędny do 

pomiarów, sprzęt komputerowy z właściwym oprogramowaniem. 

5. Sytuacja ekonomiczna - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

6. Lista dokumentów -  jakie oferent jest zobligowany złożyć : 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o doświadczeniu   Załącznik nr 1 

  

VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające 

wymagania określone w Rozeznaniu rynku. 

2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.  

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny 

ofert:  
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a. Cena 80% = 80 punktów  

b. Doświadczenie w realizacji podobnych rodzajowo szkoleń 20% = 20 punktów  

 

a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:   

 

Cena oferty najtańszej   

------------------------------- x 80 = liczba punktów   

Cena oferty badanej   

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.  

 

b. Punkty za Kryterium doświadczenie w ciągu ostatnich 2 lat na podstawie oświadczenia stanowiącego  

 

3. Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku zostaną obliczone dla następujących przedziałów usług: 

0-1 wykonanych audytów  –  oferta odrzucona 

2-5 wykonanych audytów   –  5 pkt. 

6-10 wykonanych audytów  -  10 pkt. 

11-15 wykonanych audytów  – 15 pkt. 

16-20 wykonanych audytów -  20 pkt. 

  

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

(sumę punktów z ww. kryteriów oceny ofert). 

5. Na podstawie uzyskanej liczby punktów zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców.  

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zaproszony do podpisania umowy,  

7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

8. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

spełniające wymagania określone w Rozeznaniu rynku. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

 

X. WYKLUCZENIA - ODRZUCENIE OFERTY  

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

1. Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Rozeznania, 

2. Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 

postępowaniu;  

3. Przedstawi nieprawdziwe informacje; 

4. Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco 

niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 

30% od wartości przewidzianej we wniosku. 

 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY  

1. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia Formularza ofertowego stanowiącej załącznik do niniejszego 

zapytania wraz z załącznikiem nr 1. 

2. W ofercie należy podać: nazwę i adres wykonawcy, cenę netto i cenę brutto za wykonanie audytu ex 

post, termin realizacji zadania. Formularz ofertowy stanowi załącznik do Rozeznania rynku. 
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3. Wykonawca złoży do dnia 16.11.2017 do godziny 11.00 wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący 

załącznik do Rozeznania rynku. 

4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. 

5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty 

powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

7. Formularz ofertowy należy wypełnić na załączonym druku  i dostarczyć w wersji papierowej drogą 

pocztową, kurierską lub osobiście na adres:   

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej   

w Zduńskiej Dąbrowie 64,  

99-440 Zduny  

z dopiskiem „Oferta na wykonanie audytu ex post” 

8. Koszty przygotowania oferty oraz koszty jej dostarczenia ponosi Wykonawca.  

9. Brak odpowiedzi zamawiającego na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 

przyczyny.  

11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który zaproponował  kolejną cenę 

mieszczącą się w przewidzianych kosztach.  

12. W sprawach związanych z Rozeznaniem Rynku proszę kontaktować się z Zamawiającym. Osoba do 

kontaktu: Stanisław Kosmowski nr tel.: 602882994; e-mail: stankos61@wp.pl 
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Miejscowość dnia……………………………  

 

 

Nazwa firmy.......................................................................................................................................................... 

Adres firmy ……… ………………………………………………………………………………..……………………… 

Kontakt tel.  ……………………………………………………e-mail …….…………………………………………….. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

  

W odpowiedzi na zapytanie Rozeznania rynku skierowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na wykonanie audytu ex post dla zrealizowanego Projektu: 

„Termomodernizacji budynków z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”  

Składam swoją ofertę obejmującą wykonanie audytu ex post dla 5 obiektów poddanych termomodernizacji w 

zakresie przedstawionym w Rozeznaniu rynku na kwotę: 

 

Netto : …………………………………………………………. VAT; ……… % ……………………………………… 

Brutto: ……………………………………………………….. 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

przyjmuje/my warunki w nim zawarte. 

2. Zapewniamy że posiadam/y siły i środki niezbędne do terminowego zakończenia zadania do dnia 

20.12.2017r. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................., dnia: .......................                   ............................................................... 

       Miejscowość                                                                               Pieczęć i podpis oferenta 
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                                                                                                              Załącznik nr 1  

                                                                                                                        do Rozeznania rynku  

 

…………………………………………………. 

Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada) 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO  

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę  

pn: „Wykonanie audytu ex post dla zadania „Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem OZE  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”  

Oświadczam/y, że posiadam/y wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 

z poniższą tabelą: 

(Wykazać co najmniej przeprowadzenie co najmniej dwóch „audytów w okresie ostatnich dwóch lat) 

 

 

LP. 
Przedmiot usługi 

 

Nazwa i adres odbiorcy dla którego 

wykonano usługi 

 

Wartość 

brutto usługi 

Data 

wykonania 

usługi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Miejscowość …………………………..dnia, ………………   …………………………………… 

(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy) 


