Białystok, dnia 31.05.2016 r.

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA
ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę sporządzenia audytu energetycznego na potrzeby aplikowania do
Działania 5.3 RPOWP na lata 2014-2020

I.

Zamawiający

Archidiecezja Białostocka
ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok
REGON 040018138, NIP 542-21-24-052
Tel. 85 665 24 00, Fax 85 665 24 24
Mail: ekonom@archibial.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Audyt energetyczny budynku dawnej szkoły
podstawowej w Bogdankach do Działania 5.3
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ilość

1

Jednostka
miary
szt.

Termin
wykonania
zamówienia
15.10.2016 r.

(obiekt użyteczności publicznej, o kubaturze ok. 6,5
tys. m3)
CPV: 79212300-6 Usługi audytu ustawowego

Specyfikacja składowych zamówienia:
III. Warunki ogólne






Jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten dostawca, który zdobędzie najwięcej punktów za
przedmiot zamówienia.
W przypadku przyznania więcej niż jednemu oferentowi takiej samej liczby punktów,
elementem rozstrzygającym jest wartość proponowanej ceny (decyduje niższa cena
oferenta).
Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień
porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

IV. Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny każdej ze składowych ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach każdej z kategorii
wchodzących w skład określonej części):
1. Cena netto – 100% (max. 100 pkt.)
Razem 100% = 100 pkt.
Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):

1

1. Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty /
Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 100 =

V.

Sposób przygotowania oferty

Oferta winna być:
 Opatrzona datą sporządzenia,
 Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta,
 Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych. W przypadku oferty wysłanej
na adres e-mail oferta powinna zawierać dane osoby uprawnionej do sporządzenia oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty mogą być składane:
 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
ekonom@archibial.pl.
 W formie pisemnej za pośrednictwem faksu 85 665 24 24, poczty, kuriera lub też
dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 8.06.2016 r. do
godz. 15:00.

VII. Osoby upoważnione do kontaktów:
Ks. Ekonom Tomasz Powichrowski, tel. 85 665 24 00

VIII. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent składając ofertę oświadcza niniejszym, iż spełnia powyższy wymóg.

IX. Warunki zmiany umowy:
Nie przewidziano możliwości zmian umowy – warunków oferty

Z poważaniem
………………………….
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