Załącznik nr 2 do sondażu cenowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tytuł zamówienia:
Usługa przygotowania audytu efektywności energetycznej uwzględniający energię cieplną
i elektryczną wykorzystywaną w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach oraz
w budynku mieszkalnym w tej samej miejscowości.
Prace audytorskie obejmują branżę - ciepłowniczą, elektroenergetyczną, oświetleniową oraz
budowlaną.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oparciu
o wymagania i warunki Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 w ramach projektu
działania 10, wg normy PN-EN 16247 tak by dokument posłużył jako załącznik do
wniosku dotacyjnego.
2) Wykonanie audytu energetycznego dla budynku należącego do Zakładu Hodowli Ryb
Łososiowatych w Rutkach w oparciu o wymogi i warunki Instytucji Zarządzającej RPO
WP 2014-2020 w ramach projektu działania 10, wg normy PN-EN 16247, w sposób taki
by dokument mógł również posłużyć jako załącznik do wniosku dotacyjnego.
Analiza audytowa powinna zawierać:
• możliwe działania termomodernizacyjne związane z bryłą wskazanych budynków ściany, stolarka, stropodachy, system grzewczy;
• przeprowadzenie badań termowizyjnych wymienionych obiektów wg wskazań zawartych
w normie PN-EN 13187 w zakresie wynikającym z planowanego zakresu przedsięwzięcia
poprawiającego efektywność energetyczną;
• wariantowe propozycje rozwiązań źródeł energii wykorzystujące również odnawialne
źródła energii;
• opracowanie profilu energetycznego zakładu - zapotrzebowanie na moc i energię
w przeciągu roku, z uwzględnieniem zmian miesięcznych i dobowych;
• wnioski i rekomendacji;
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
− mają osobowość prawną tzn. co najmniej zarejestrowaną działalność gospodarczą ;
− są członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub innego równoważnego
zrzeszenia skupiających osoby zajmujące się audytem energetycznym;
− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania audytu.
Dokumenty wymagane w postępowaniu:
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów:
− Dokument potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie
objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
− Kopia dokumentu wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem dotycząca
członkostwa w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych aktualna na dzień składania oferty

− Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania.
− Wykaz minimum sporządzonych dwóch audytów energetycznych jeden na obiekcie
mieszkalnym wielorodzinnym drugi na obiekcie przemysłowym lub użyteczności
publicznej o minimalnej kubaturze 5000 m2 w ciągu ostatnich 5 lat, które zostały
odebrane przez zamawiającego – załącznik nr 2
Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do podpisania oferty).
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością
i z powszechnie obowiązującymi standardami. Dodatkowo należy uwzględnić konieczność
opracowania wyników analizy w formie "audytu" wymaganego przez Instytucję Zarządzającą
RPO WP 2014-2020 w ramach projektu działania 10 wraz z dostosowaniem dokumentacji do
wymogów regulaminowych.
Wykonawca zgodnie z zapisami w umowie przekazuje opracowania audytu energetycznego
wraz z prawami autorskie.
Opracowania wyników analizy audytu efektywności energetycznej należy wykonać
maksymalnie w ciągu 30 dni od podpisania umowy i dostarczyć do zamawiającego zgodnie
z podpisaną umową.

