
 

Opole, dnia 14.12.2015 r 

Nr sprawy GTI.7013.4.16 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przedsięwzięciem pn. 
Termomodernizacja budynku szkoły w Tarnowie Opolskim.  

 

1. Zamawiający: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia - Według załącznika nr 3 do zaproszenia. 
 

3. Warunki płatności: 21 dni. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: do 39 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć: 

a)  w formie pisemnej osobiście w siedzibie: Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 6,  
45-040 Tarnów Opolski pokój nr 3, lub 

b) przesyłając faksem na nr: 77 46 44 282, lub  
c) przesyłając na adres e-mail: ig@tarnowopolski.pl 

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.12.2015r do godziny 11:00 
 

6. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą brały udziału w postępowaniu. 
 

7. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 
a)   wypełniony i podpisany formularz oferty; 
b)   podpisany wzór umowy; 

8. Zamawiający zamierza podpisać umowę do 31.12.2015r.  
 

 
 
 

z up. Wójta Gminy 
SEKRETARZ GMINY 

/-/ 
Czesław Bargiel 

 

 
 
 
W załączeniu: 
1. Wzór druku formularz ofertowy - zał. nr 1 
2. Wzór umowy    - zał. nr 2 
3. Przedmiot zamówienia  - zał. nr 3  

 

mailto:ig@tarnowopolski.pl


 

Załącznik nr 1 

 

       ……………..,dnia………… 20.......r 

 

Gmina Tarnów Opolski 

       ul. Dworcowa 6 

       46-050 tarnów Opolski 

        

………………………… 

    dane wykonawcy 

 

OFERTA 
Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie ofertowe dotyczące zamówienia 
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych, a dotyczącego: 
Wykonania audytu energetycznego, projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano - 
wykonawczego związanych z przedsięwzięciem pn. Termomodernizacja budynku szkoły  
w Tarnowie Opolskim. 
 
Składam ofertę następującej treści: 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiot zamówienia, zgodnie z zaproszeniem, wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia oraz treścią wzoru umowy, za kwotę w wysokości brutto: 

……………………zł (słownie ........................................................). 

2.  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i treścią wzoru umowy 

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu. 

4. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do podpisania umowy 

na ww. warunkach. 

 

       

……………………………….. 

Podpis i pieczęć wykonawcy 

  



 

Załącznik nr 2 

 

UMOWA 
nr .................. 

Projekt 

zawarta zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
pomiędzy: Gminą Tarnów Opolski siedzibą ul. Dworcowa 6, 46–050 Tarnów Opolski, NIP: 991-046-28-
31, REGON: 531413283, zwaną dalej Zamawiającym w imieniu i na rzecz, którego działa: Wójt Gminy 
– Krzysztof Mutz, przy kontrasygnacie finansowej Skarbnika Gminy – Anety Knapik, 
 
a  
……………………………………………………….. NIP: ………………, Regon:…………..…...…  
reprezentowanym przez:………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu  
i na rzecz którego działa: ……. . 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie audytu energetycznego, projektu koncepcyjnego oraz 

projektu budowlano - wykonawczego związanych z przedsięwzięciem pn. Termomodernizacja 
budynku szkoły w Tarnowie Opolskim” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 
do zaproszenia ofertowego). 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
  2.1. Wykonanie audytu energetycznego 

2.2. Opracowanie projektu koncepcyjnego 
2.3. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 

3. Audyt energetyczny musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 
audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 nr 43 poz. 346), innymi przedmiotowymi przepisami  oraz 
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami. 

4. Koncepcja dotycząca wykonania termomodernizacji musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) 

5. Projekt budowlano – wykonawczy należy sporządzić zgodnie: 
5.1. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i obioru robót 
budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

5.2. z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami wraz z dołączonym do niego kompletem 
uzgodnień w tym ekspertyza pożarowa. 

5.3. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).  
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień z przedstawicielami Zamawiającego innych  

niż wynikających z przedmiotu umowy w zakresie: rozwiązań materiałowych zakresu robót objętych 
projektem. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami prawa 
budowlanego i w sposób nie powodujących naruszenia praw autorskich 

2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw 
i  obowiązków, wynikających z umowy w całości Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada 



 

materialnie za prace częściowo wykonane przez Podwykonawców, niezbędne do wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 pkt. 1 umowy.  

3. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się udzielać wyjaśnień,   
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, na zapytania Zamawiającego dotyczące przedmiotu 
umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie maksymalnie do 39 
(trzydziestu dziewięciu) dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2. Strony ustalają, że zawarcie umowy nastąpiło w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty 
doręczenia umowy Wykonawcy.  

3. Termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 3 pkt. 1 jest podzielony na wykonanie każdego 
z poszczególnych opracowań, tj.:  
3.1. 12 dni roboczych od daty zawarcia umowy – wykonanie audytu energetycznego, 
3.2. 19 dni roboczych od daty zawarcia umowy - opracowanie projektu koncepcyjnego, 
3.3. 39 dni roboczych od daty zawarcia umowy - wykonanie opracowania projektu budowlano – 

wykonawczego.  
4. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiające kompletne i zgodne z umową opracowania  

w zakresie określonym w § 1, w terminie określonym w pkt. 1, w związku z pkt. 3.  
5. Odbiór przedmiotu umowy (w poszczególnych jego zakresach, tj.: wykonanie audytu 

energetycznego, opracowanie projektu koncepcyjnego oraz opracowanie projektu budowlano – 
wykonawczego) odbędzie się na podstawie odrębnych protokołów bezusterkowego odbioru 
podpisanych przez obie strony umowy.  

6. Datę podpisania przez Zamawiającego poszczególnych protokołów bezusterkowego odbioru,  
o których mowa w pkt. 5 traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy. 

7. Do opracowań Wykonawca załącza wykaz dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, 
że jest kompletna i wykonana zgodnie z umową z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

8. Czas uzyskania decyzji administracyjnej oraz czas liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
projektu koncepcyjnego do jego zaakceptowania nie jest objęty terminem określonym w § 3 pkt. 1. 

9. W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw  
w jej wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania przedmiotu 
umowy ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

10. Dniem roboczym w rozumieniu Zamawiającego są dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy). 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT  i innymi należnościami 
publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) za wykonanie całości przedmiotu 
umowy wynosi: …………… zł brutto ( słownie: ………………………………/100 ). 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy w trzech transzach z zastrzeżeniem zapisów §9 
pkt 1 ppkt 1.1.  

3. Wykonawca wystawi osobne faktury VAT za opracowanie dokumentów (z wyodrębnieniem  
na fakturze każdego dokumentu), tj.: 10% wynagrodzenia po dostarczeniu audytu energetycznego, 
10% wynagrodzenia po zaakceptowaniu projektu koncepcyjnego, pozostałe 80% wartości po 
dostarczeniu potwierdzonej starostwo w Opolu kopii wniosku o pozwolenie na budowę 
wynikającego z wykonania opracowania projektu budowlano – wykonawczego lub kopii zgłoszenia 
robót budowlanych (w zależności od rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowo-
wykonawczej). W razie konieczności Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego 
pełnomocnictwa. 

4. Na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru i pisemnego oświadczenia Wykonawcy,  
że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami  



 

i że został wydany w stanie kompletnym z punktu celu, któremu ma służyć Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.  

5. Płatność za faktur nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu  
wraz z podpisanym protokołem bezusterkowego odbioru i zostanie wypłacone na konto 
Wykonawcy.  

6. Faktury zostaną wystawione na Zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski,  
ul. Dworcowa 6, NIP 991-046-28-31. 

7. Płatności zostaną dokonane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 
bankowy (wskazany na fakturze) Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z podpisanym protokołem odbioru. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Łączna wartość faktur lub rachunków nie może przewyższać kwoty określonej w § 4 pkt. 1,  

z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3 i  § 5 pkt. 7. 

§ 5 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 3 pkt 3 (ppkt. 3.1 – 3.3. 

odpowiednio) umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych za zwłokę 
w wysokości 0,1% wartości (brutto) przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości przedmiotu umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, od wyznaczonego przez 
Zamawiającego lub uzgodnionego obustronnie terminu usunięcia wady Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.  

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 4 pkt. 1.  

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku niewykonania jednego  
z opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz wypłacenia wynagrodzenia określonego w § 4 
pkt. 1 w wysokości odpowiadającej wykonanemu zakresowi przedmiotu umowy stwierdzonego  
na podstawie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu. 

§ 6 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 pkt. 1 obejmuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych do dzieła, będącego przedmiotem umowy, jeśli w wyniku wykonania 
przedmiotu umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). 

2. Z chwilą protokolarnego odbioru dzieła, Przyjmujący zamówienie – Wykonawca – zobowiązuje się 
przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych  
i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji,  
a w szczególności: 
a) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami dzieła – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, 

najem oryginału lub egzemplarzy dzieła, 
b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dzieła – wytwarzanie dowolną techniką, w tym 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
c) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,  

Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dzieła lub z jego 
wykorzystaniem, 



 

d) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci komputerów 
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania  
ich użytkownikom takich sieci, 

e) przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami 
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków 
i technik, 

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot  umowy – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy 

g) publiczne udostępnianie dzieła, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji 
i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku 
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu 
usług interaktywnych. 

3. W ramach ustalonego w § 4 pkt. 1 wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w całym okresie ochrony autorskich 
praw majątkowych. 

4. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów 
stanowiących opracowanie Dzieła, w zakresie wskazanym w pkt. 2. Wskazane upoważnienie może 
być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszego wydania Dzieła 
w okresie dwóch lat od dnia nabycia praw. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem 
przedmiotu umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej  w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198), są 
poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznione lub udostępnione osobom trzecim bez 
zgody Zamawiającego. 

§ 7 
Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. 
Jednocześnie wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.  

 
§ 8 

1. Wszelkie zawiadomienia związane z umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy 
pisemnej i będą skuteczne w dniu ich otrzymania przez osoby odpowiedzialne za bieżące kontakty  
z Wykonawcą/Zamawiającym określone w pkt. 4 pod adresem wskazanym w umowie. 

2. Strony zobowiązane są do powiadamiania się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń,  
a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonywane na adresy podane  
w umowie będą skuteczne. 

3. Zawiadomienia mogą być doręczane do rąk własnych, wysłane listem poleconym lub drogą 
elektroniczną. W dwóch ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga potwierdzenia. 

4. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: 
a) ze strony Zamawiającego: ………………………………………… 
b) ze stromy Wykonawcy: …………………………………………… 

§ 9 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1.1  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

1.2 w sytuacji, kiedy po dostarczeniu opracowań wskazanych w §1 ppkt. 2.1 i 2.2 Zamawiający 
oceni że wykonanie opracowania wskazanego w §1 ppkt. 2.3 nie leży w jego interesie. 



 

Wykonawcy przysługuje wtedy wynagrodzenie zgodnie z zapisem §4 pkt 3. 
2. W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego określonego  

w pkt. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną część umowy. Stan zaawansowania 
dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa, a szczególnie Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 

4. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikają z realizacji tej umowy jest sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane w 
języku polskim. 

6. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7. Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski. 
8. W przypadku, gdy, personel Wykonawcy  nie posada biegłej znajomości języka polskiego, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną dyspozycyjność tłumacza na okres i dla potrzeb 
realizacji umowy w ramach wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 pkt. 1. 

§ 11 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.  

 

 Wykonawca                                                                                        Zamawiający   

 

dnia …………………        dnia ………………… 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 3 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zadanie inwestycyjne może być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa III, Gospodarka niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej, zatem wynik prac musi 
być nakierowany na spełnienie wszystkich Istotnych Warunków Wykonania Zamówienia 
wskazanych poniżej. 

 
2. Istotne Warunki Wykonania Zamówienia: 

1) Warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy 
element projektu. 

2) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do opracowania 
projektu koncepcyjnego 

3) Inwestycja powinna być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony 
środowiska. 

4) Inwestycja musi wykorzystywać odnawialne źródła energii. 
5) W przypadku inwestycji opartych o kotły spalające paliwa gazowe osiągnięte musi zostać 

znaczne zwiększenie efektywności energetycznej. Przez znaczne zwiększenie efektywności 
energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia energii o co najmniej 25%. 

6) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą 
przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do 
znacznego zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Preferencje uzyskają projekty, 
w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do 
dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii 
poniżej 25%. Dane bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego. 

7) Projekt musi spełniać kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi 
efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych. 

8) Projekt musi skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 
30% w przypadku zamiany spalanego paliwa). 

9) Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się co najmniej poziomem 
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w 
środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią. 

10) Inwestycja musi zwiększać efektywność energetyczną i ograniczać zapotrzebowanie na 
energię w budynku, w którym wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. 
 

3. Szczegóły budynku: 
1) adres:     - ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 
2) kubatura      - 11.043,00 m3 

3) powierzchnia zabudowy    - 1.254,70 m2 
4) wysokość części nadziemnej (do kalenicy) - 11,80 m 
5) wysokość kondygnacji    - 3,50 m 

 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 39 dni roboczych od dnia podpisania umowy (po 
19 dniach roboczych wykonawca przedstawi co najmniej 2 koncepcje/propozycje dotyczące 
źródła ogrzewania i zastosowania OZE). 



 

5. Wartość kosztorysowa robót, oszacowana na podstawie wykonanego przedmiotu zamówienia 
nie może przekraczać kwoty brutto: 1.500.000,00 PLN (+ 10%). 

6. Do opracowanego projektu koncepcyjnego należy dołączyć wypełnioną tabelę: 
 

L.p. Warunek konieczny Sposób spełniania warunku: 

1. Inwestycja musi wykorzystywać 
odnawialne źródła energii. 

 

2. W przypadku inwestycji opartych o kotły 
spalające paliwa gazowe osiągnięte musi 
zostać znaczne zwiększenie efektywności 
energetycznej. Przez znaczne zwiększenie 
efektywności energetycznej należy 
rozumieć redukcję zużycia energii o co 
najmniej 25%. 

 

3. Inwestycje w indywidualne urządzenia do 
ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) 
muszą przyczyniać się do zmniejszenia 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 
powietrza oraz do znacznego zwiększenia 
oszczędności energii (powyżej 25%). 
Preferencje uzyskają projekty, w efekcie 
których osiągnięta zostanie oszczędność 
energii na poziomie co najmniej 60%. Do 
dofinansowania nie będą kwalifikowały się 
przedsięwzięcia zakładające oszczędność 
energii poniżej 25%. Dane bazowe powinny 
wynikać z audytu energetycznego. 

 

4. Projekt musi spełniać kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z 
osiąganymi efektami w stosunku do 
planowanych nakładów finansowych. 

 

5. Projekt musi skutkować redukcją CO2 w 
odniesieniu do istniejących instalacji (o co 
najmniej 30% w przypadku zamiany 
spalanego paliwa). 

 

6. Wspierane urządzenia do ogrzewania 
muszą charakteryzować się co najmniej 
poziomem efektywności energetycznej i 
normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 
r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią. 

 

7. Inwestycja musi zwiększać efektywność 
energetyczną i ograniczać 
zapotrzebowanie na energię w budynku, w 
którym wykorzystywana jest energia ze 
wspieranych urządzeń. 

 

 


