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Kampinos, dnia 21 lipca 2014 r.
Koprki ul. Jaśminowa 9
05 – 850 Ożarów Mazow

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z
przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
I. Przedmiot Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Kampinos zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, zaleceniami, zakresem i problematyką
określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX
osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie
9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej - plany gospodarki
niskoemisyjnej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego wraz ze
stworzeniem bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos,
przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania.
Plan gospodarki niskoemisyjnej winien być spójny z innymi planami, programami
i dokumentami strategicznymi Gminy Kampinos, powiatu warszawskiego zachodniego
i województwa mazowieckiego.
Obszar opracowania: w granicach administracyjnych Gminy Kampinos
ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
1.
2.

3.

4.

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos.
Stworzenie w Gminie Kampinos bazy danych zawierającej wyselekcjonowane
i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz
w jej poszczególnych sektorach i obiektach, inwentaryzację zużycia energii, emisji
gazów cieplarnianych oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń z obszaru gminy w
podziale na grupy źródeł.
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Kampinos na temat problematyki
związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki
niskoemisyjnej.
Informacja i promocja dotycząca zapisów planu gospodarki niskoemisyjnej oraz udziału
dofinansowania PO IiŚ w jego stworzeniu, a także upublicznienie informacji o
opracowaniu planu ( w tym przygotowanie ulotek, plakatów ogłoszeń, itp.).
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Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi, zaleceniami, zakresem i problematyką określoną w
Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi
priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”,
działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej” oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego.
2) Wykonania szczegółowej bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w
sektorach i obiektach wraz z wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia
energii na terenie Gminy Kampinos w roku bazowym. Opracowania ankiety
i przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w
poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia
energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być
możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania inwentaryzacji powinien być
dokładnie
udokumentowany.
Stworzenia
bazy
danych
zawierającej
wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki
energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach na podstawie
wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach,
branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy - wykonanej na
aktywnych arkuszach kalkulacyjnych z założeniami, wyliczeniami i ich
zestawionymi wynikami oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z
inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Kampinos (w formie
tabeli) jak również przedstawionej w formie graficznej (ortofotomapa) w skali
1:5000 w kolorze – 5 szt.
3) Trzykrotnego przeszkolenia co najmniej 5 pracowników Gminy Kampinos
(wskazanych przez Zamawiającego) na temat problematyki związanej z tworzeniem,
realizacją i monitorowaniem (procedury) planów gospodarki niskoemisyjnej.
Utworzenia na min. 4-ch stanowiskach komputerowych (wskazanych przez
Zamawiającego) bazy danych (wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi
przedmiotowej bazy). Opracowania materiałów szkoleniowych dla uczestników
szkolenia oraz certyfikatów potwierdzających jego ukończenie.
4) Informacji i promocji dotyczącej udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu
gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu ( w
tym przygotowanie: ulotek w ilości ok.300 szt. format A4, plakatów w ilości ok. 50
szt. format B1, ogłoszeń na stronę internetową oraz do lokalnej prasy,
zorganizowania spotkań z mieszańcami (ok.5 spotkań). Przeprowadzenie akcji
promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych w celu uświadomienia mieszkańcom
gminy potencjału oszczędności energii związanej z podniesieniem efektywności
energetycznej poprzez np. termomodernizacje obiektów. Organizowanie spotkań z
mieszkańcami Gminy Kampinos w sprawie zachęcenia do czynnej współpracy nad
tworzeniem bazy danych w gminie oraz przedstawienia potencjalnych korzyści
wynikających z opracowania ww. planu, m.in. możliwość uzyskania dotacji unijnych
w latach 2014-2020. Udzielania informacji na temat metodologii przeprowadzenia
szczegółowej inwentaryzacji na terenie Gminy Kampinos. Prezentacji Wykonawcy
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od Wójta Gminy Kampinos
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w celu przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców Gminy
Kampinos.
5) Przekazania Zamawiającemu do dnia 1 marca 2014 r. - kompletnego opracowania
projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy wraz z projektem uchwały w
sprawie uchwalenia ww. planu. W przypadku nieprawidłowości lub wad w złożonym
opracowaniu wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do
ich usunięcia w terminie pięciu dni od daty otrzymania zawiadomienia ( pisemnie
lub
faxem
lub
e-mailem)
o
dostrzeżonych
błędach.
Planowane uchwalenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos druga połowa marca 2014 r.
6) Uczestnictwa w spotkaniach z mieszkańcami, konsultacjach, naradach z
Zamawiającym, jak również w innych organizowanych spotkaniach/konferencjach
promujących plan gospodarki niskoemisyjnej -działania edukacyjne,
7) Prezentacji opracowania na spotkaniach z Wójtem Gminy Kampinos, posiedzeniach
komisji Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy, jak również w innych
organizowanych spotkaniach/konferencjach promujących plan gospodarki
niskoemisyjnej - działania edukacyjne.
II. Wymagania dotyczące przekazania opracowania:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć ww. opracowanie stanowiące
przedmiot umowy w ilości czterech pełnych kompletów wydrukowanych i oprawionych
oraz tożsamą wersję elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku - w 2 egz.(całość
opracowania wraz ortofotomapą w skali 1;5000 wraz z załącznikami) oraz z
oświadczeniem, że jest ono wykonane zgodnie z umową i zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w Załączniku nr 9 do
Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 „Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3,
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki
niskoemisyjnej” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, jak również, że zostało ono wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
III. Zamawiający udostępni materiały źródłowe do opracowania planu gospodarki
niskoemisyjnej:
 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ze
szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w tym zastosowanie
techniki solarnej- wrzesień 2010r.wraz z uwzględnieniem prowadzonej aktualizacji.
 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy
Kampinos.
 Inne - niewymienione powyżej, a będące w posiadaniu Zamawiającego
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IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego– Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085
Kampinos
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 Wanda Zalewska tel.: (22)725-00-40 w. 14
 Magdalena Wilczyńska tel.: (22)725-00-40 w. 27
V. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 29.07.2014 r. do godz. 12:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
 w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085 Kampinos
- za pośrednictwem faksu (22) 725-04-44
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin
złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania
zamówienia,
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (załącznik nr 2);
2) Informację o doświadczeniu Wykonawcy w postaci wykazu minimum dwóch
programów niskiej emisji (załącznik nr 3);
V. Termin wykonania zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania cenowego.
VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).
VII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz
zostanie przekazana faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę.

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
X. Forma płatności
Przelew na podstawie faktury za wykonanie zleconego zadania z terminem płatności 14 dni .

………………………………….
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118- 20-04-380,
REGON: 013271306

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 Euro
Sprawa nr 271.9.2014.PP
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji
zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla
pracowników oraz promocją zadania” składam niniejszą ofertę.
Cena netto …………………………… zł. podatek VAT w wysokości …………………….
Cena brutto ………….………………. zł,
(słownie brutto zł: …………………………………………………………………………….)
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

........................................................
upoważniony przedstawiciel
……………………….…………………….
(adres)

dnia, ……………………………………..
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Załącznik nr 2
……………………………….

(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: Sprawa nr 271.9.2014.PP pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z
przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”

OŚWIADCZENIE
W imieniu ........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie ;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

.........................................., dnia ........................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej
osób(y) reprezentującej(ych)Wykonawcę
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Załącznik nr 3
……………………………….

(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: Sprawa nr 271.9.2014.PP pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z
przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”

Wykaz wykonanych programów niskiej emisji

Lp.

Zamawiający
Nazwa i adres

Rodzaj usług

Termin
realizacji

Wartość
zamówienia
brutto

.........................................., dnia ........................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej
osób(y) reprezentującej(ych)Wykonawcę
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