Głuszyca 23.07.2018 r.
Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
tel. 74 84 59 479
fax 74 84 56 339

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.15.2018
(dotyczy wykonania projektu założeń do planu)
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy
z dnia 12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
NIP: 886-25-72-750, REGON: 890718248
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.:
„Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca” (dalej: Projekt założeń do planu).
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) Przygotowania Projektu założeń do planu, który będzie zawierał:
a) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
b) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;
c) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach
odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
d) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
e) zakres współpracy z innymi gminami.
2) Uzyskania pozytywnej opinii samorządu województwa dolnośląskiego.
3) Analizy złożonych, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, wniosków, zastrzeżeń
i uwag.
4) Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
5) Prezentacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe” Radzie Miejskiej w Głuszycy.
3. Projekt założeń do planu należy opracować zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018, poz. 755 z późn. zm.) dla obszaru całej Gminy
Głuszyca zgodnie z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi Gminy
Głuszyca, powiatu wałbrzyskiego oraz województwa dolnośląskiego, a także zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w perspektywie na lata
2018-2032.
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4. Zamawiający informuje, że w ramach podpisanej umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zapewnienia doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) udziału, w razie potrzeby, w Komisjach Rady Miejskiej w Głuszycy oraz sesji Rady
Miejskiej w Głuszycy, na których porządek obrad obejmować będzie projekty uchwał
dotyczących Projektu założeń do planu,
3) pozyskania i zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt danych i materiałów
niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
4) uzgodnienia z Zamawiającym treści i projektów poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia oraz przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentów.
5. Dane źródłowe niezbędne do sporządzenia Projektu założeń do planu powinny pochodzić
z ogólnodostępnych źródeł, których pozyskanie nie będzie wymagało dodatkowych zleceń
ze strony Zamawiającego.
6. Opracowanie dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
Potrzeba przeprowadzenia procedury zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z właściwymi
organami.
7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona i przekazana
Zamawiającemu w wersji papierowej (3 szt.) oraz elektronicznej w formie plików pdf oraz
doc na informatycznym nośniku danych.
8. Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do
przedmiotu zamówienia polegające na prawie do jego wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w projekcie umowy.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1) Wiedza i doświadczenie - za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna
wykazanie przez Wykonawcę posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
a w szczególności, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) Wykonawca opracował co
najmniej 3 Projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe - doświadczenie potwierdzone załączonymi do oferty referencjami;
2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - za spełnienie powyższego warunku,
Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę minimum 2 osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – ocena spełnienia warunku w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonego
do oferty formularza osobowego;
3) Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena spełnienia warunku udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie
oświadczenia Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość korzystania z doświadczenia osób
wymienionych w pkt. 2;
4) Potencjał techniczny oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa – za spełnienie
powyższego warunku Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym
zakresie.
10. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy.
11. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywiny ( Dz. U z 2017 r.
poz. 459 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
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na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego
Zapytania ofertowego.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu zadania w terminie
do 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru odebranego
opracowania. Rozliczenia dokonywane będą w PLN
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania
w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w projekcie umowy.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w języku polskim; wraz z ofertą należy złożyć wymagane oświadczenia oraz dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług (referencje).
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną przez Wykonawcę,
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnej formie z wzorami,
7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby,
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
9. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie,
10. Dokumenty wchodzące w skład oferty (dyplomy, referencje) mogą być w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej autentyczności.
11. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób sporządzających ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania oraz
złożenia oferty.
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12. Termin związania z ofertą obowiązuje przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 08 sierpnia 2018 r., do
godz. 1530. Na kopercie należy zaznaczyć: Oferta na „Wykonanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca”.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres
b.miszczuk@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak z obowiązku
dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu.
3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 09 sierpnia 2018 r., a o wyniku i wyborze
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Płatność za wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 dni po odbiorze
końcowym i złożeniu faktury VAT/ rachunku.
VI. OCENA OFERT
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz
koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena jest stała i nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy.
Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w wartości brutto i netto
zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT
należy do obowiązków Wykonawcy.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena oferowana (wartość brutto) – o wadze 70%
Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór:
x1 = (cena najniższa brutto/cena badanej oferty) x 100 x 0,70 (pkt)
2. Doświadczenie - ilość wykonanych ekspertyz o wadze 30%
Do tego kryterium Zamawiający zastosuje przydział punktów:
0 pkt za udokumentowane 3 opracowania
10 pkt za udokumentowane 4 opracowania
20 pkt za udokumentowane 5 opracowania
30 pkt za udokumentowane 6 i więcej opracowań
x2= ilość przydzielonych punktów
W celu obliczenia bilansu punktów (łącznej ich wartości) Zamawiający zastosuje wzór:
Z= x1 + x2
Z- łączna ilość punktów
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie kryteriów oceny ofert Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
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W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, Wykonawcy zostaną
zaproszeni do dodatkowych negocjacji.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa
z zastrzeżeniem pkt II. 11 niniejszego zapytania.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Łazanowska; nr tel. 74 88 66 740, adresem
email: k.lazanowska@gluszyca.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Wykaz usług – załącznik nr 3
4. Wykaz osób – załącznik nr 4
5. Projekt umowy

Zatwierdzam do stosowania
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód
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