
 

L.Dz./K-zp/434/2016            Tarnów, 25.03.2016  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 

się z prośbą o kalkulację ceny wykonania audytu energetycznego Budynku A Uczelni,  

opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienie jest: 

 

Część 1 

Wykonanie w terminie do 26 kwietnia 2016r audytu energetycznego Budynku A Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie. 

Budynek A – dawne koszary wojskowe z 1838r - ma powierzchnię użytkową 6284 m
2
 i kubaturę 

37790 m
3
. Na czterech kondygnacjach budynku znajdują się sale dydaktyczne, oraz 

pomieszczenia hotelowe, biurowe i gospodarcze. Budynek jest murowany z cegły, drewniane 

okna, drewniana więźba dachowa, kryty blachą. Ostatnią kondygnację budynku stanowi 

zaadaptowane poddasze użytkowe. Gruntowny remont budynku miał miejsce w 1998r. Plany 

budynku dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego pokój A018. 

Zakres i forma audytu energetycznego musi być zgodna w wymaganiami Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szczególności poddziałania 1.3.1 Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej KONKURS NR 

POIS/1.3.1/1/2015. 

 

Wykonawca po wykonaniu prac modernizacyjnych w Budynku A będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia audytu końcowego będącego potwierdzeniem osiągnięcia wzrostu  

efektywności energetycznej Budynku A. Termin i warunki finansowe takiego audytu zostaną 

odrębnie ustalone z Zamawiającym. 

 

Część 2 

Przygotowanie w terminie do 26 kwietnia 2016r wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Oś priorytetową I Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020. NFOŚiGW działa na podstawie Umowy z Ministerstwem Gospodarki i ogłosił konkurs w 

ramach działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej KONKURS NR 

POIS/1.3.1/1/2015. 

Wszelkie szczegóły konkursu wraz z wymaganiami formalnymi dotyczącymi przygotowania 

wniosku można uzyskać pod adresem: 

https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-131-

wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej/ 

https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-131-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej/
https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-131-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej/


 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części 2 zamówienia zostanie wypłacone w 

następujący sposób - 50% ceny po złożeniu wniosku, pozostałe 50% po pozytywnym przejściu 

oceny formalnej wniosku. 

 

Część 3 

Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych koniecznych do wykonania w 

wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego. Dokumentacja musi spełniać wymagania 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót 

oraz stanowić podstawę ich wykonania. Termin wykonania dokumentacji projektowej zostanie 

odrębnie ustalony z Zamawiającym. Przewidywany zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

1. Ocieplenie fundamentów wraz z drenażem otokowym i odprowadzeniem wody. 

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

3. Ocieplenie elewacji budynku wraz z wyprawą elewacyjną. 

4. Ocieplenie poddasza. 

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednego audytu energetycznego 

budynku użyteczności publicznej, budynku zbiorowego zamieszkania lub obiektu 

przemysłowego i załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana 

należycie. 

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz musi przynależeć do 

właściwej izby inżynierów budownictwa i załączy te dokumenty. 

3. Wykonawca oświadczy, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami niezbędnymi do wykonania dokumentacji 

projektowej robót budowlanych koniecznych do wykonania w wyniku przeprowadzonego 

audytu energetycznego. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferty na wykonanie zamówienia należy przesłać do dnia 31 marca 2016r., do godziny 15.00 pod 

adres e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: PWSZ w 

Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A024. 

 

Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za wykonanie audytu energetycznego Budynku A 

- cenę (zł brutto) przygotowania wniosku do NFOŚiGW 

- cenę (zł brutto) przygotowania dokumentacji projektowej 

 

Termin związania ofertą wynosi 15 dni od złożenia oferty. Oferty spełniające wymagania 

Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: cena 100%. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 014 

6316612 – Józef Ligęza. 

 

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl

