Warszawa, dnia 09.07.2021r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE NA/W/
Na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa spełniającego wymagania ustawy z dnia
20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907, z późniejszymi zmianami).
ZAMAWIAJĄCY
Polski Holding Obronny sp. z o.o. (dalej: Zamawiający)
ul. Fort Wola 22,
01-258 Warszawa
NIP: PL 527-010–45-39
Strona internetowa: http://www.pho.pl/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego spełniającego wymagania
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej poprzez wykonanie raportu
spełniającego uzgodnione cele i wymagania przedsiębiorstwa (wymagania Załącznika nr 6 do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w
sprawie efektywności energetycznej oraz przedmiotowej Ustawy z 20 maja 2016 r.).
2.2. Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa będzie zawierał w szczególności:
 zestawienie danych dotyczących zużycia energii i ich analizę;
 zestawienie głównych obszarów wykorzystania energii wraz z oszacowaniem zużycia
energii w tych obszarach;
 szczegółową analizę zużycia energii w obszarach odpowiadających łącznie za co najmniej
90% zużycia energii w przedsiębiorstwie;
 identyfikację i oszacowanie strat energii;
 identyfikację i analizę możliwości poprawy wyniku energetycznego na terenie
przedsiębiorstwa;
 analizę systemu zakupów mediów energetycznych wraz z analizą doboru taryf i
parametrów umownych.
2.3. Wykaz budynków podlegających audytowi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym
niezbędnym do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe
i właściwe wykonanie Umowy;
d) Zapoznali się z niniejszym Zapytaniem Ofertowym (dalej: Zapytanie) wraz z jego załącznikami
i nie wnoszą zastrzeżeń do treści dokumentów;
e) Posiadają polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
1 000 000 złotych.

INFORMACJE O WYMAGANYCH

OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty i załączniki:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
Zapytania;
b) wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
Zapytania;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawianego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
dostawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
e) kopia polisy OC.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji Zamówienia wynosi : 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim w formie pisemnej.
2. Ofertę należy przygotować w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania.
3. Podana w formularzu ofertowym cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez
Zamawiającego, a zatem cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego.
4. Podana cena powinna uwzględniać 30 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę.
5. Cena oferty pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
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7. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów dołączonych

do oferty.
8. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w
pkt 4 niniejszego Zapytania, za wyjątkiem dokumentów wprost wskazanych jako fakultatywne.
9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/-i, uprawnionego/-nych do reprezentowania dostawcy zgodnie
z przedstawionymi dokumentami oraz wymogami ustawowymi.
10. Oferentów obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów formularzy – załączników, wszelkie
uwagi powinny być załączone na oddzielnej stronie/stronach.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2021 roku o godz. 15.00.
2. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w pkt 4 należy przesłać drogą
elektroniczną na adres email: zakupy@pho.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
KRYTERIUM
Cena

WAGA
100%

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 7
Zapytania.
2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem wszelkie pytania należy kierować
do przedstawicieli Zamawiającego:
1) Cezary Owczarek
Tel. stacjonarny:
+48 22 311 25 05
Tel. komórkowy:
603 551 215
E-mail:
Cezary.Owczarek@pho.pl
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USTALENIA DODATKOWE
1. Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest pisemne powiadomienie przez
Zamawiającego Oferenta, którego oferta zostanie wybrana oraz podpisanie umowy.
2. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym
Zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
4. W każdym momencie prowadzenia postępowania Zamawiający może zrezygnować
z któregokolwiek etapu postępowania, zmodyfikować ich kolejność lub wprowadzić nowe
etapy.
5. Zamawiający zastrzega, aby wszelkie informacje zawarte w Zapytaniu zarówno w całości,
jak i w części zostały zachowane przez Oferenta w poufności oraz nie były udostępniane
osobom trzecim, a wykorzystywane przez Oferenta tylko i wyłącznie w celu przygotowania
oferty dla Zamawiającego.
6. Oferent zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o jakimkolwiek pojedynczym
zdarzeniu lub serii niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych
z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia
działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji, w szczególności zagrożenia
nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu,
niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty oraz nieprawidłowego
wykorzystania lub kradzieży informacji.
7. Oferent zobowiązuje się do dokonania zwrotu albo zniszczenia – wedle wyboru
Zamawiającego – informacji objętych ochroną, niezależnie od formy, w której informacje te
zostały przekazane, na każde żądanie Zamawiającego. W razie niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Oferenta powyższego obowiązku zachowania poufności, Zamawiający może
żądać od Oferenta naprawienia szkody lub wydania uzyskanych przez Oferenta korzyści.
8. Materiały ofertowe, nadesłane lub złożone w ramach przedmiotu zamówienia
do Zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim.
9. Jakiekolwiek zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym nie mogą być przyczynkiem do powstania
jakiegokolwiek stosunku umownego czy też jakiegokolwiek innego stosunku
zobowiązaniowego pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.
10. Jakiekolwiek oświadczenie wprowadzające w błąd umieszczone w ofercie może być podstawą
do wykluczenia Oferenta z uczestnictwa w postępowaniu. Oferent jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku z zawartymi w ofercie błędami.
11. Po otrzymaniu oferty Zamawiający może zażądać od Oferenta dostarczenia dodatkowych,
pisemnych wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia powinny zostać przesłane
w ciągu trzech dni roboczych po zapytaniu Zamawiającego.
12. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia
postępowania, w tym także podczas negocjacji a także po ich zakończeniu, oraz prawo
odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie
bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
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12.ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Wykaz budynków do audytu energetycznego (podstawowe dane)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 4 – Wzór Umowy z Wykonawcą
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