Kłodzko, 10.07.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, KudowaZdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
Poddziałanie 1.OSI - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI. Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i
odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące:
- wyboru ekspertów posiadających wiedzę w zakresie wymiany źródeł ciepła w domach jedno- i
wielorodzinnych oraz ochrony środowiska
- przygotowaniem treści do kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z ochroną środowiska
Kod CPV 71356300-1 – Usługi wsparcia technicznego
Kod CPV 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, ul. Jana Pawła II 4/201, 57-300 Kłodzko
NIP: 883-15-97-890, PESEL: 890238399, tel. 74 867 07 64
e-mail: sgzk@ziemia.klodzka.pl , www.eziemiaklodzka.pl
Biuro Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybór ekspertów, świadczących usługę wsparcia merytorycznego dla
pracowników gmin i Stowarzyszenia oraz przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjna dla
Grantobiorców mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Przedmiot zamówienia
w ramach realizacji projektu składa się z II części na które składają się:
I CZĘŚĆ :
1) przeszkolenie pracowników z zagadnień związanych z realizacją projektu tj. wyboru źródeł ciepła,
oszacowanie zapotrzebowania na energię z OZE itp. Szkolenie należy zrealizować w godzinach pracy
biura Stowarzyszenia 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. Termin realizacji szkolenia lipiec 2020r.,
2) wydawanie opinii dot. określonych kryteriów merytorycznych związanych z oceną wniosków
Grantobiorców, które pomocne będą w ich ocenie (szacuje się około 200 opinii w trakcie oceny
wniosków). Dotyczy to kryteriów, które wymagają specjalistycznej wiedzy branżowej/merytorycznej
związanej m.in. ze wskaźnikiem energii pierwotnej, redukcji CO2, PM10, PM 2,5 i innymi kryteriami,
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które wpływają na efekt końcowy realizowanej inwestycji (spis kryteriów stanowi załącznik nr 2). Termin
realizacji od 3 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
II CZĘŚĆ:
1)
opracowanie merytorycznej treści do materiałów promocyjnych (ulotek/broszur) oraz prezentacji
multimedialnej dla Grantobiorców w zakresie zasad przeprowadzenia i wykorzystania grantu, a także
kryteriów ekologicznych związanych z podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców.
Treści ulotki oraz prezentacji mają promować działania podnoszące świadomość ekologiczną bezpośrednich
odbiorców efektów projektu (lokalnej społeczności). Promocja postaw proekologicznych oraz poczucie
odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności
zasobów naturalnych oraz obniżenia niskiej emisji. Termin realizacji do 31 lipca 2020r.
II. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
I CZĘŚĆ:
- szkolenie dla pracowników Zamawiającego: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020r.
- wydawanie opinii dot. określonych kryteriów merytorycznych przez ekspertów: od 3 sierpnia do 31
grudnia 2020r.
II CZĘŚĆ: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020r.
2) Zamawiający informuje, że termin realizacji I części zamówienia w przypadku wydawania opinii przez
ekspertów może ulec zmianie z uwagi na wydłużenie oceny złożonych wniosków
3) W przypadku wydłużenia terminu o którym mowa w pkt. 2 konieczne będzie podpisanie aneksu do
umowy w tym zakresie.
4) Dokumentem potwierdzającym realizację danej usługi będzie podpisany przez obie strony umowy
protokół odbioru.
5) Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
dokumentów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych na każdym polu ekspozycji.
6) Zamawiający przewiduje, że ilość wydanych opinii może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie
zlecenie mniejszej liczby opinii, co uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb w trakcie realizacji
projektu. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego
wykonania przedmiotu zamówienia
7) Kary umowne:
 odstąpienia od umowy przez wykonawcę w wysokości - 20% wartości wynagrodzenia netto
 opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy po terminie określonym w §2 ust. 2 w przypadku I
części przedmiotu umowy w wysokości - 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki
 opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy po terminie określonym §1 ust. 1 w przypadku II część
przedmiotu umowy w wysokości - 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
2) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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5)
6)
7)
8)

Oferty niekompletne zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)
Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją opisu przedmiotu zamówienia i nie
wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

IV. KRYTERIUM OCENY
1) Za ofertę najkorzystniejszą na I część przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszą cenę brutto.
2) Za ofertę najkorzystniejszą na II część przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszą cenę brutto.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa
energetycznego, ochrony środowiska, ustawy o OZE.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na I część przedmiotu zamówienia dysponował
minimum jedną osobą posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji
projektów z zakresu modernizacji istniejących źródeł ciepła, w tym z wykorzystaniem OZE oraz
doradztwa w doborze rozwiązań i urządzeń pod kątem ich dostosowania do obecnych i przyszłych
potrzeb w zakresie ciepła i energii.
2) Wykaz osób spełniających ww. warunek udziału potwierdzający kwalifikacje należy zawrzeć w
formularzu (zał. nr 1) do przedmiotowego zapytania ofertowego.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na II część przedmiotu zamówienia posiadał
wiedzę z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii.
4) W przypadku składania oferty tylko na II CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku wykazywać
w formularzu ofertowym (zał. nr 1) wykazu osób świadczących usługę.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zasobów osobowych Wykonawcy względem
realizacji zadania opisanego w ww. warunku udziału.
6) Zamawiający zastrzega, iż osoby, które będą świadczyć usługę w zakresie niniejszego zamówienia nie
mogą przeprowadzać audytów energetycznych na rzecz docelowych Grantobiorców objętych projektem.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin płatności do 14 dni od dnia odbioru danej usługi (protokół odbioru) i otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl lub w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Jana Pawła II 4 – pok. 201 do dnia 17.07.2020r.
Osoba do kontaktu: Emilia Bocianowska tel. 74 867 07 64
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
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2. Załącznik nr 2 – kryteria wyboru Grantobiorców
3. Załącznik nr 3 – krótki opis projektu
4. Załącznik nr 4 – projekt umowy

Strona 4 z 4

