Krosno, 2015-02-04
ZNAK: 01/Z.O./A.E./15
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 6c
38-400 Krosno
KRS: 0000228204, NIP: 6842387965, REGON: 180013371
1. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008
r. Nr 171 poz. 1058).
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego budynku produkcyjnomagazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego położonego na działce ewid. 258/26
w Krośnie. Audyt będzie wykonany wg standardów aktualnie obowiązujących jako dokument do
wniosku kredytowego zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21
listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1459) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
• Powierzchnia zabudowy – 2 015,55 m²
• Powierzchnia użytkowe – 2 799,02 m²
• Liczba kondygnacji naziemnych – 2
• Liczba kondygnacji podziemnych – 1
• Wysokość – 10 m
• Kubatura brutto – 14 545,00 m³
Budynek ma formę dwunawowej hali o różnej wysokości naw (niższa nawa południowa -wys. ok. 5,15m
– i wyższa nawa północna - wys. ok. 10m) i przylega od strony południowej do tzw. "starej" hali WSK.
Nawa wyższa jest przykryta dachem dwuspadowym, ograniczonym wokół niską attyka, nawa niższa dachem płaskim. Elewacja z płyt warstwowych w układzie pionowym, z dwoma pasami okien
stalowych - na poziomie parteru i pietra - oraz stalowymi wrotami wkomponowanymi w pas okien na
parterze.
3. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
• mają osobowość prawną tzn. co najmniej zarejestrowaną działalność gospodarczą w urzędzie
właściwym co do miejsca zamieszkania;
• posiadają uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych i są członkami Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa
Zamówień Publicznych.
Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

4. Do oferty należy dołączyć:
• Dokument potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie
objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
• Dokument potwierdzający posiadanie stosownych uprawnień audytorskich oraz
członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych aktualny na dzień składania oferty.
• Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania.
• Wykaz sporządzonych na przestrzeni ostatnich 3 lat audytów energetycznych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 2015-03-31.
7. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe - za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu wszystkich
dodatkowych warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 3.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym „KRINTECH” Sp. z o.o. Ul. Żwirki i Wigury 6c, 38400 Krosno (biuro) do dnia 2015-02-16 do godz. 1000
9. Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w
Krośnieńskim Inkubatorze
Technologicznym „KRINTECH” Sp. z o.o. Ul. Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno (biuro) w dniu
2015-02-16 godz. 1015
10. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do niniejszego
zapytania ofertowego .(załącznik nr 2)
11. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Bogusław Kogut tel. 501 187 073.
12. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach, które
uniemożliwiają zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia. Na wewnętrznej kopercie
lub opakowaniu powinna znajdować się informacja „NIE OTWIERAĆ PRZED 2015-02-16 godzina
1015 - oferta na wykonanie audytu energetycznego budynku produkcyjno- magazynowego
Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego położonego na działce ewid. 258/26 w Krośnie.
13. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – załącznik nr 1.
Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.

