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GK
(wnioskodawca-komórka organizacyjna)

Kowary, dnia 29.07.2015 r.

Znak sprawy: GK.271.12.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
• Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej
Kowary.
• Opis przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kowary:
• stworzenie bazy danych (inwentaryzacja zużycia energii, emisja gazów cieplarnianych oraz
ewentualnie innych zanieczyszczeń z obszaru gminy w podziale na grupy źródeł);
• inwentaryzacja powinna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego
(zrealizowanego w ramach zamówienia). Pozyskane dane na temat zużycia energii oraz emisji
CO2 powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzenia inwentaryzacji powinien
być dokładnie udokumentowany;
• bazę danych należy wykonać na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami,
wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu
z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Kowary (w formie tabeli) jak
również przedstawionej w formie graficznej – na kolorowej mapie;
• projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej
(3 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną;
• całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania,
powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego;
• projekt Planu obejmuje zadania zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego w planowanym
okresie. W ramach przygotowania projektu Planu Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania
jego treści z Zamawiającym;
• w trakcie przeprowadzenia prac w przedmiocie zamówienia jeżeli wystąpi konieczność spotkań
otwartych dla mieszkańców z terenu Gminy Kowary, Wykonawca zobowiązany jest wziąć w nich
udział. Spotkania zobowiązuje się zorganizować Zamawiający.
2. Przeprowadzenie strategicznej oceny
obowiązującymi przepisami prawa.

oddziaływania

na

środowisko
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W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania dotyczącego
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Kowary zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235).
W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:
• Przygotowania wzorów pism: m.in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w sprawie: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, zaopiniowania projektu Planu
gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania.
• Zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze: podania projektu dokumentu i prognozy
oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; zebranie uwag i ich analiza –
rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag.
3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników (3 osoby) w zakresie opracowania i wdrażania
planu gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności szkolenia winny obejmować następujące
zagadnienia:
• Plan gospodarki niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura).
• Zasady opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami,
planowanie działań).
• Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła
danych, metody).
• Realizacja działań przewidzianych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (metodyka
monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności).
• Aktualizacja Planów gospodarki nieskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działań
korygujących, aktualizacja planu).
Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy salę umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia.
4. Opis realizacji zamówienia.
• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z wykorzystaniem najlepszych
praktyk oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi.
• Plan gospodarki niskoemisyjnymi dla Gminy Kowary powinien być opracowany zgodnie z ustawą
z dnia 15 kwietnia 2001 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn.
zm.).
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W zakresie projektu Planu winne być w szczególności spełnione następujące wymagania:
• Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii;
• budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa),
• transport publiczny i prywatny,
• lokalna produkcja energii elektrycznej,
• planowanie przestrzenne i planowanie transportu,
• zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii,
• współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.
Adresatami Planu są:
• Urząd Miasta w Kowarach;
• Jednostki organizacyjne Gminy Kowary;
• Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości,
• Lokalni przedsiębiorcy,
• Organizacje pozarządowe.
5. Cel zamówienia:
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowiązań określonych w
ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym
przez Komisję europejską w grudniu 2008 r. Plany gospodarki nieskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się
do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:
• redukcji emisji gazów,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej.
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Kowary, w którym
zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu będzie również osiągnięcie
korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów
cieplarnianych.
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Brak Planu wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków
krajowych w latach 2014-2020 r. na działania inwestycyjne, również na projekty miękkie z zakresu
ochrony środowiska.
6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem
usług - w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie – polegających na przygotowaniu co
najmniej 3 uchwalonych dokumentów, opracowań z zakresu ochrony środowiska w tym 1 planu
gospodarki nieskoemisyjnej wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana
należycie (np. referencje).
• Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
7. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej).
•

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 r.

•

Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary
(Biuro Obsługi Klienta, pok 1-2, budynek A), do 4 sierpnia 2015 r. do godz. 945.

•

Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2015 r., godz. 1000.

•

Kryterium oceny ofert: Najniższa cena brutto za usługę.

•

Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

•

Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego.
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Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w
postępowaniu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej
Kowary.”
◦ Nazwa i adres Wykonawcy.

• Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Małgorzata Depczyńska
/75/ 64-39-225
gospodarka@kowary.pl

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* w przypadku zawierania umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kowary
dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta
bankowego: ....................................................................................................................
9. Termin wykonania zamówienia ..............................................
Data: ............................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

CENA OFERTY
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn: „Opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kowary”.
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

