
                               
Załącznik Nr 5    
Do Regulaminu zamówień publicznych

              UMiG Staszów

         ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

(wydział merytoryczny)

tel. 15 864 83 05, fax 15 864 83 04
e-mail: ........................

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie  audytów  energetycznych  ex-post  dla  budynków  użyteczności  publicznej:  filii  świetlicy
„Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu, świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, filii
świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą  w Wiązownicy Kolonii 90”.

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  powykonawczych  audytów  energetycznych  ex-post  dla

3 budynków użyteczności publicznej, dla których przeprowadzono modernizację energetyczną w ramach zadań:
-  zad. Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;
- zad. Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej
14”;
-  zad. Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”.
Przedmiotowe  dokumenty  wymagane  są  do  rozliczenia  dofinansowania  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  3.  Efektywna  i  zielona
energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Przez audyt powykonawczy ex-post należy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie faktycznie
wykonane  prace  w  ramach  modernizacji  energetycznej  budynków.  Audyt  ex-post należy  wykonać  wraz
z  opracowaniem  zakresu  oszczędności  energii  w  związku  z  przeprowadzoną  modernizacją energetyczną
budynków  i  potwierdzeniem  osiągnięcia  zamierzonych  celów  modernizacyjnych  przyjętych  we  wniosku
o dofinansowanie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. Wyniki audytów energetycznych ex-post służyć
będą monitorowaniu wskaźników. 

Audyt  ex-post należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na
dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami.  
Audyty energetyczne należy opracować oddzielnie dla każdego budynku. Opracowane audyty należy przekazać
w wersji papierowej – po 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – w ilości po 1 szt.

Zamawiający  dysponuje  dokumentacją  techniczną  budynków,  audytami  energetycznymi/efektywności
energetycznej, opracowanymi na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym
wskaźniki  wyznaczone  do  osiągnięcia  w  wyniku  realizacji  zadania.  Dokumentacja  dostępna  jest  do  wglądu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów  (pok. 213), w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

CPV:  71 31 43 00  - 5 -  Usługi doradcze w zakresie  wydajności energetycznej
           71 32 00 00 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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           65 00 00 00 – 3 – Obiekty użyteczności publicznej

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego 
- Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 214 lub telefonicznie pod numerem                    
tel. 15 864 83 40.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Grzegorz Klimek – Kierownik w  Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany /pożądany termin realizacji zamówienia – do dnia 30.10.2020 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania
i podmiotu na rzecz,  którego usługa została wykonana, oraz załączy dowody, że usługa ta została wykonana
należycie:
-  audyty  energetyczne/efektywności  energetycznej  dla  co  najmniej  3  budynków  mieszkalnych/użyteczności
publicznej. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  wraz  z  ofertą  dokumenty  potwierdzające  należyte
wykonanie ww. usług (referencje, poświadczenia, protokoły odbioru) (wykaz usług – zał. nr 2);
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia, tj: 
- osobą posiadającą  uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów potwierdzających
ww. wymagania; (wykaz osób – zał. nr 3).

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako
oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6. Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                                    
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, 
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr  (015) 864 83 04 lub 
………………………………………….….  w terminie  do dnia 22.09.2020 r. do godz. 1200.
                 (podać adres e-mail jeżeli dopuszczono drogę elektroniczną i opisać)
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej 
www.bip.staszow.pl. 

7. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Staszów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Staszów (ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 83 05);
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) Podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
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zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.staszow.pl najpóźniej  w terminie 7 dni
od dnia składania ofert.

     9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę
wybrano.

Staszów, dnia 11.09.2020 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

mgr Leszek Kopeć
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	Gmina Staszów

