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Gmina Miasto Stargard – Szkoła Podstawowa Nr 3     Stargard,  dnia  20.05.2020 r. 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie 
ul. Bolesława Limanowskiego 7 i 9 
73-110 Stargard    

 
                                                                                     

        SPDV sp. z o.o. 
        ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10 

31-234 Kraków 
 

+ Prozped Consulting,  
   ZGD Sp. z o.o.,  
   Najda Consulting,  
   Perspektive – Zbigniew Barski,  

 
  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej  

w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego (z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego) w Stargardzie" w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu  naboru wniosków 

w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” o dofinansowanie projektów  

na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Gmina Miasto 

Stargard – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie zaprasza 

do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedmiotowego projektu. 

 
I. Przedmiot (zakres) zamówienia / obowiązki wykonawcy:  

1. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie należy 

sporządzić w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków  

o Dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW, 

2. Sporządzenie Załącznika ekologiczno-technicznego wraz z podsumowaniem audytów, 

zawierającego wyliczenie redukcji CO2 (zgodnie ze wzorami: Załącznik ekologiczno-

techniczny i Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2); Dokumenty sporządzone powinny 

być w nawiązaniu do opracowanego w kwietniu br. Audytu energetycznego, przy wsparciu 

autora opracowania, 

3. Sporządzenie Kalkulacji wyliczenia kosztów pośrednich, wykonanej na podstawie metodyki 

wyliczania kosztów pośrednich, 

4. Opracowanie Załącznika właściwego dla działań informacyjno-promocyjnych, zawierającego 

plan komunikacji dla projektu wraz ze sposobem jego realizacji,  

5. Opracowanie Załącznika właściwego dla działań dotyczących zwiększania świadomości 

społecznej w zakresie efektywności energetycznej, wraz ze sposobem jego realizacji, 

 

oraz przekazanie powyższej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej – pliki nagrane  

na płytę CD w formacie PDF, DOC (MS Word) oraz XLS (MS Excel) z odblokowanymi 

formułami. 
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Założenia ogólne dla projektu: 

Zakres projektu będzie zgodny z Programem „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 

finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-

2021. 

Szacunkowa wartość całkowita projektu wynosi ok. 3 000 000,00 PLN. 

 

Zlecane dokumenty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

dla Wnioskodawców, umieszczonymi w dokumentacji konkursowej, na wskazanych przez 

Ministerstwo Klimatu - Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” formularzach.  

 

II. Terminy realizacji zamówienia:   

1. Wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji aplikacyjnej  

do dnia 21.08.2020 r.  

2. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi wymaganymi  

w ofercie załącznikami i zamieszczenie kompletu dokumentów w Generatorze wniosków, 

gotowych do wysłania przez Gminę Miasto Stargard  w systemie EBOI, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 09.09.2020 r.  

 

III. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie: 

1. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. 

2. Warunki płatności – faktura końcowa wystawiona po odbiorze przedmiotu zamówienia; 

termin płatności do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w dokumentacji 

będącej przedmiotem zamówienia i jej aktualizacji, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu. 

 

IV. Zawartość oferty 

Oferta powinna zawierać: 

1. łączną ryczałtową cenę oferty netto i brutto w złotych polskich, za wykonanie przedmiotu 

zamówienia,  

2. podstawowe informacje o firmie (profil i skala działalności, osiągnięcia). 

 

V. Złożenie oferty. 

1. termin złożenia oferty:  do dnia 01.06.2020 r. 

2. ofertę w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty) należy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres: a.moscinska@um.stargard.pl 

 

VI. Kryterium wyboru oferty: cena 100% 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania oferowanej ceny za cenę rażąco niską w stosunku 

do wartości i zakresu zamówienia, a tym samym prawo pominięcia takiej oferty  przy wyborze 

Wykonawcy. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego Wykonawcy. 

Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy oferentom nie przysługują środki 

odwoławcze.  

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy PZP. 

 

 

Osoby do kontaktu: 

Agata Mościńska tel. 091 578 31 68 

Ewa Wisz, tel. 91 577 04 76 

 


