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                                                                                    Piotrków Tryb, dnia 30.04 2019 r.  

 

IGK.271.22.2019 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na: 

Opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania 
i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działanie 1.6. Promowanie 
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu                                 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 dla projektu pn.: „Budowa Systemu Kogeneracyjnego 
w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie i dostarczenie zamawiającemu: 

1) dokumentacji technicznej,  na którą składa się: 

a. przeprowadzenie audytu źródła ciepła w zakresie zgodnym z zakresem planowanych 
robót budowlanych, uzgodnionym pomiędzy zamawiającym i wykonawcą  
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zmianami) oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz. U. 2015 poz. 1606  
ze zmianami), 

b. sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego przez 
zamawiającego najbardziej efektywnego rozwiązania uzasadnionego wykonanym audytem 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
(Dz. U. 2013 poz. 1129), 

2) dokumentacji aplikacyjnej dla zakresu robót uzasadnionego wykonanymi audytami 
dla wybranego najbardziej efektywnego rozwiązania, na którą składa się: 

a. dokonanie zmian w przekazanym przez zamawiającego Studium Wykonalności  
i analizie kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model 
finansowo-ekonomiczny, polegającej na zastąpieniu turbiny silnikami, 

b. przeprowadzenie badania konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla całego zakresu objętego wnioskiem, w tym złożenie Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia do organu właściwego do wydania Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach. 

c. opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, 
niebędącymi w posiadaniu zamawiającego lub których wystawienie leży w gestii 
zamawiającego, 

W zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej wykonawca zobowiązany jest 
również do świadczenia pomocy zamawiającemu podczas: 

 składania wniosku o dofinansowanie do Instytucji Wdrażającej dla zachowania 
zgodności z Regulaminem Konkursu. Wykonawca w ramach prac objętych niniejszym 

https://www.atmoterm.pl/oferta/przedsiebiorstwa/karta-informacyjna-przedsiewziecia/
https://www.atmoterm.pl/oferta/przedsiebiorstwa/karta-informacyjna-przedsiewziecia/
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przedmiotem umowy bazował będzie m.in. na danych zawartych w opracowanym przez 
wykonawcę Studium Wykonalności, 

 uzupełniania / składania wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, zmiany treści 
złożonych dokumentów oraz przygotowaniem i złożeniem uzupełnień i wyjaśnień  
w terminach i w zakresie dokumentów wymaganych przez Instytucję Wdrażającą na 
etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku, do czasu rozstrzygnięcia 
Konkursu. 

3) dokumentacji przetargowej na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót budowlanych 
na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zostanie opracowana 
w zakresie: 

a. przedstawienia propozycji kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, 

b. warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców, 

c. wzoru umowy na wyłonienie wykonawcy. 

W zakresie przedmiotu opracowania dokumentacji przetargowej wykonawca zapewni 
także: 

 wsparcie zamawiającego przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego poprzez zapewnienie udziału przedstawiciela wykonawcy  
w komisji przetargowej pełniącego funkcję biegłego, w tym opracowanie wyjaśnień  
i modyfikacji SIWZ w części odpowiadającej zakresowi określonemu w ppkt 3) lit. a-c 
oraz ppkt 1) lit. b, 

 doradztwo i udział przedstawiciela wykonawcy w postępowaniu odwoławczym, 
skargowym w przypadku złożenia odwołania przez potencjalnego wykonawcę, 
zaskarżenia orzeczenia KIO. 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
zdolności technicznej lub zawodowej, który zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: 

wykonał należycie minimum trzy usługi, odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia, tj. polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji – technicznej  
(PFU lub dokumentacja projektowa), aplikacyjnej (kompletny wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami) na potrzeby uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla realizacji 
projektu / przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie instalacji służącej  
do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, które zostały zakwalifikowane 
do dofinansowania.  

w tym: 
minimum dwie usługi na potrzeby uzyskania dofinansowania ramach POIiŚ – Poddziałanie 
1.6.1, 
oraz  
jedna ww. usługa dla projektu o wartości minimum 20 mln. zł brutto. 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) 
ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie 
co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. 

Wykonawca nie może opierać się na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

Sposób dokonywania oceny ich spełniania ww. warunków: 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wykazać, że wykonał ww. usługi wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane (Oświadczenie – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE), 

2) przedstawić dowody określające czy usługi, przedstawiane na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu, zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (skan). W przypadku gdy 
usługi te były wykonywane na rzecz zamawiającego załączanie ww. dowodów nie jest 
wymagane.  
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów 
i oświadczeń  metodą spełnia/nie spełnia. 

3. Istotne warunki realizacji zamówienia (termin wykonania, terminy i warunki płatności, itd.) 
określa wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszego zapytania. 

4. Zamówienia uzupełniające/dodatkowe: 

X tak 

Zamawiający udzieli zamówienia polegającego na:  
1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia  

w postanowieniu organu właściwego do wydania Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach, że zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚ po analizie kryteriów,  
o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko i po zasięgnięciu opinii organów opiniujących; 

2) sporządzeniu wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  
w zakresie określonym przez ww. organ. 

 

 nie 

5. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

X cena 100 waga % 
 

Sposób obliczenia najkorzystniejszej oferty: 

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto. 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 
następującego wzoru: 

X = 
∁min

∁0
 ×  100 pkt                   

gdzie: 

X – wartość punktowa ocenianego kryterium 

C min – najniższa cena ze złożonych ofert 

C0 – cena w zł brutto oferty ocenianej 

6. Wymagania dotyczące oferty: 

1) w temacie mail’a lub na kopercie należy zamieścić dopisek:  

„Oferta IGK.271.22.2019 – Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach 
restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim – POIiŚ 1.6.1” 

2) termin składania ofert:  

do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 14:00.  

3) ofertę należy złożyć:  

X pisemnie, tj.: 

przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego 
(w zamkniętej kopercie):  

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
ul. Szkolna 28 
97 – 300 Piotrków Trybunalski 

lub 

X elektronicznie, tj.: 

przesłać e-mailem (skan) / na adres: b.krol@piotrkow.pl 
lub 
przesłać za pośrednictwem ePUAP*  

7. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty (skan), wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione  
do reprezentowania wykonawcy,  

mailto:b.krol@piotrkow.pl
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2) Oświadczenie – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (skan), wypełnione i podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, 

3) Dowody określające czy usługi, przedstawiane na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu, zostały wykonane należycie (skan), potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).   

8. Termin związania ofertą: 

1) Wykonawca  pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Dodatkowe informacje:  

1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowanego zapytania 
ofertowego zostanie dołączona informacja o jego zmianie, która zawierać będzie co najmniej: 
datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, jego numer a także opis dokonanych 
zmian. Beneficjent przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
wyznaczonego do składania ofert. 

5) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.  

6) W przypadku braku właściwego oznakowania oferty zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską 
- jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

7) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym (niekompletna) nie stanowi oferty ważnej – podlega 
odrzuceniu, z tym że zamawiający zastrzega sobie jednokrotną możliwość wezwania 
wykonawcy do uzupełnienia  dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 3) i 4). 

8) Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wystarczające jest 
otrzymanie przez zamawiającego jednej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania 
postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

10) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie ofert złożonych w postępowaniu w taki 
sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez skierowanie  
do potencjalnych wykonawców / ogłoszenie na stronie internetowej). 

11) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający 
upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez 
skierowanie do potencjalnych wykonawców / ogłoszenie na stronie internetowej). 

12) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia). 

10. Osoba do kontaktu:  

Barbara Król 
44 – 732 18 30  
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
ul. Szkolna 28,  p. II, pok. 206 

 
…..…........................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika komórki wnioskującej)

 


