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W imieniu Gminy Krzeszyce zapraszam Panstwa do zlozenia
oferty na wykonanie "Projekto zalozen do plano zaopatrzenia
w cieplo, energif elektryczn!! i paliwa gazowe" i Plano gospodarki
niskoemisyjnej

W zwi'\:.zku z tym prosztt

0

wypelnienie i odeslanie formularza

ofertowego do dnia 30.11.201r.

Z powazaniem
Z
Iren

'

ulak

Z·ca W6jta Gminy

W zal'\:.czeniu:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013
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Krzeszyce 16.11.2015r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie "Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energif elektryczn4!
i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce" i planu gospodarki niskoemisyjnej - wartosc nie
przekracza kwoty wyrazonej w zlotych rownowartosci 30 000 euro
1. Opis przedmiotu zamowienia:
Swiadczenie kompleksowej uslugi polegajqcej na opracowaniu "Projektu zalozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energiy elektrycznll i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce" " i Planu
gospodarki niskoemisyjnej
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla Projektu zaloi:e6 do planu zaopatrzenia
w ciepio, energi~ elektryczn~ i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce :
zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (tj. 2012, poz. 1059)
opracowanie powinno okreslac:
- oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia na cieplo, energiy elektrycznll
i paliwa gazowe,
-przedsiywziycia racjonalizujllce utytkowanie ciepla, energii elektrycmej i paliwa gazowe,
-mozliwosci wykorzystania istniejllcych nadwyzek i lokalnych zasob6w paliw i energii,
z uwzglydnieniem energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych w odnawialnych ir6dlach energii,
energii elektrycznej i ciepla utytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepla
odpadowego z instalacji przemyslowych,
-mozliwosci stosowania srodk6w poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia
15.04.2011 0 efektywnosci energetycznej (Dz.U z 2011r . NR 94, poz.551)
-zakres wsp6!pracy z innymi gminami.
3. Szczeg610wy opis przedmiotu zamowlenia
niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszyce".

dla

"Opracowanie Planu

gospodarki

1. Zakres zam6wienia.
a) Opracowanie bazy danych zawierajllcych wyselekcjonowane usystematyzowane informacje
pozwalajllce na oceny gospodarki energill.
b) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej , zgoduie z wytycznymi Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, kt6re stanowillza1llcznik nr 3 do niniejszego procedury.
c) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko,
d) Przeprowadzenie szkolenia na temat problematyki zwillzanej z tworzeniem, realizacjll
i monitorowaniem plan6w gospodarki niskoemisyjnej.
2 . eel zam6wienia.
Potrzeba sPorzlldzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowillzall okreslonych
w ratyfikowanym przez Polsky Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym,
przyjytym przez Komisjy Europejskll w grudniu 2008r. Plany gospodarki niskoemisyjnej majllm.in.
przyczynic siy do osi'6oniycia ce16w okreslonych w pakiecie klimatycmo-energetycznych do roku 2020
~.:

podniesienie
Programu
Plan

oraz redukcji
ekonomicznych, Sp()fe1czrlYc
cieplarnianych.
Brak
wyklucza mozliwosc ubiegania
w latach 201

o dof'inansowanie ze
inwestycyjne,

Unii Europejskiej i
na

GMINA KRZESZYCE, uf. SKWIERZYNSKA 16 66-435
TEL. 95 7573161-164, FAX 957573086, e-mail:
4.
realizacj i
Plan obejmowal
sektory i podmioty b~dl:!:ce producentami i
publicznego i nn,"»<lTnP
W Panie
budynki, instalacje i urzl:!:dzenia ( budynki
mieszkalne, oswietlenie publiczne, male
i srednie lJH~VU"Av
i prywatny,
energii elektrycznej,
i planowanie
- planowanie
zamowienia publiczne w
termomodernizacji budynkow i odnawialnych
stronami.
- wspo:l:praca z mieszkancami, przedsi~biorcami i
sl:!::
r7p~'n!l'p i jednostki POll1Olcnl,cze (so:l:ectwa),
Jednostki organizacyjne

Plan gospodarki ma
rzecz.
planu gospodarki niskoemisyjnej zapewnia la',,".,,'J"'" ekonomiczne, spo:l:eczne
i srodowiskowe, piynl:!:ce z dzialarl
m.in. poprzez wzrost
'hXi'r\r~rpnlp nowych
i wdrozenie nowych technologii,
mIeJsc
wzrost konkurencyjnosci gospodarkL
5. Wykonawca
do wykonania przedmiotu umowy
z
Zamawiajl:!:cego, zasadami wsp6lczesnej
technicznej oraz obowiqzujl:!:cymi w tym
przepisami.
6. Plan
powinien
opracowany
z ustaw~
U. z 2011r. nr 94 poz. 551 z poi.

II.
1)

w

o procedurze zapytania ofertowego:
Ofert~

na zahtczonym
do
przeslanie

7573086 pod warunkiem, iz r6wnoczesnie oryginal oferty zostanie przeslany pocztq lub kmierem.
Oferty nie potwierdzone oryginalem nie b~dq rozpatrywane.
2) Przy wyborze wykonawcy Zamawiajqcy b~dzie si~ kierowal nast~pujqcymi kryteriami
- cena ryczaltowa -100%
3) Ostateczny termin w realizacji ostatniego zakresu zam6wienia do dnia 30 kwietnia 2016r.
4) Zapytanie ofertowe ogloszone zostalo na stronie internetowej http//bip.krzeszyce.pJ zakladka:
Przetargi .
5) Osobq upowaznionq do kontakt6w z oferentami oraz wszelkich wyjasnien udziela: Anna Waraksa
,Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 95 7573161 ww. 29, e-mail: waraksa@krzeszyce.pJ
6) Wyniki procedury zapytania ofertowego zostanq umieszczone na stronie internetowej jw.
7) Z wybranyrn Wykonawcq zostanie podpisana umowa na zasadach okreslonych w formularzu
stanowiqcyrn zalqcznik nr 2 do niniejszej procedmy.
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Zal~cznikami

do zapytania

s~:

1. Formularz ofertowy,

2. Formularz umowy.
3. Wytyczne i zaloienia NFOSiGW.

