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Kraków, dnia 2 kwietnia 2021 roku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na: 

 

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2016 roku o efektywności energetycznej ( t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 468)  

DAiI 13/03/2021 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

      Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

      ul. Podole 60 

      30-394 Kraków 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 

w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie 

zapytania ofertowego wysłanego do wybranych wykonawców.  

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a 

także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w 

celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw 

lub usług.  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwa zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności 

energetycznej ( t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 468). 

Audyt ma polegać na przeprowadzeniu procedury mającej na celu przeprowadzenie 

szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o 

potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt powinien być przeprowadzony na 

podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do 

zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii 

elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Audyt powinien obejmować szczegółowy 

przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach 

przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% 

całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo oraz opierać się, o ile to 

możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz 

instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić 

oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji 

długoterminowych oraz stopy dyskonta. 

W wyniku audytu powinno powstać opracowanie zawierające analizę zużycia energii 

oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, 

zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności 

ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. 
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Wykonawca jest także zobowiązany do sporządzenia projektu zawiadomienia  Prezesa 

URE o przeprowadzonym audycie energetycznym wraz koniecznymi informacjami i 

załącznikami. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa winien być przeprowadzony przez podmiot 

niezależny od Zamawiającego, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w 

przeprowadzaniu tego rodzaju audytu 

CPV: 

79212000-3 Usługi audytu 

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Termin lub okres wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30.06.2021 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.  

W postępowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

1) Prowadzą działalność gospodarcza w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia potwierdzającego jego spełnienie. 

 

2) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze 

Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku, Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie.  

 

3) Posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia, tj. 

wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co 

najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego zgodnie 

z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
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będzie wymagał złożenia wykazu usług z podaniem przedmiotu i wartości usługi, 

daty jej wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.  

Do wykazu należy załączyć dowody, że usługa została wykonana należycie. 

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 

w formule spełnia/nie spełnia na podstawie dołączonych do oferty dokumentów i 

oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu 

zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziałów w postępowaniu oraz wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt 6 ppkt 3) 

zapytania wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub mailem. 

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dniach pn-pt, w godzinach 8:00-

10:00 – budynek KPT Podole przy ul. Podole 60 w Krakowie. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Skrzypczyk, nr tel. 

604 834 147. 

9. Termin związania ofertą: 21 (dwadzieścia jeden) dni od ostatecznego 

terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty.  

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie skanu podpisanych 

dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Oferta powinna być: 

1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu 

ofertowym i być zgodna z jego treścią,  

3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu.  

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie skanu 

dokumentu lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty 

związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 

 

11.  Miejsce i termin składania ofert. 
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Ofertę w formie w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać na adres 

zamowienia@kpt.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. do 

godz. 10:00. 

 

12.  Opis sposobu obliczania ceny. 

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie. 

 

13.Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 

P = {(Pmin.: Pb.) x 100 

gdzie: 

P - stanowi liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie; 

Pmin – stanowi najniższą zaoferowaną cenę; 

Pb – stanowi cenę z badanej oferty. 

 

14.Informacje o  formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i 

miejscu zawarcia umowy. 

 

15.Informacje pozostałe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 

wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku 

niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i 

szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru 

innego Wykonawcy. 

 

16. Ochrona danych osobowych. 

Mając na uwadze treść art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny 

sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

2) kontakt inspektorem ochrony danych osobowych powołanym w Krakowskim Parku 

Technologicznym możliwy jest pod adresem: ido@kpt.krakow.pl,  

mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl
mailto:ido@kpt.krakow.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

ofertowym 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany.  

7) Stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO. 

 

17. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego. 

Załącznik nr  1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Wzór wykazu usług 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 


