Warszawa, 09.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie MONAR
ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
NIP 526-10-38-205
biuro@monar.org
http://www.monar.org

II.

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi składającej się z trzech etapów:
a. ETAP I - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procedurze aplikacyjnej o uzyskanie
dofinansowania lub dalszej realizacji projektu dla wymienionych poniżej budynków:
i. Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Różnowicach, Różnowice 34, 64-610
Rogoźno WLKP, BUDYNEK GŁÓWNY;
ii. Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Głoskowie, Głosków 43, 08-412
Borowie; BUDYNEK CZWORAK ORAZ BUDYNEK 'MAJÓWKA";
iii. Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu, Aleja Jarzębinowa
14/16, 53-120 Wrocław, BUDYNEK GŁÓWNY (budynek w gminnej ewidencji zabytków);
iv. Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar Wrocław - Milejowice, Milejowice
1a, 55-020 Żórawina, BUDYNEK GŁÓWNY;
v. Zamawiający zastrzega możliwość włączenia do powyższego wykazu dodatkowego,
jednego obiektu wchodzącego w skład Ośrodków Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Stowarzyszenia MONAR. Ostateczna liczba obiektów określona zostanie w umowie zawartej
z wybranym Wykonawcą, nie przekroczy jednak liczby sześciu obiektów.
W skład dokumentacji technicznej wchodzi przygotowanie:

b.

- audytów energetycznych ex-ante dla obiektów wymienionych w pkt. III, ust. 1, pkt a,
ppkt. i, iii, iv,
- projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektów wymienionych w pkt. III, ust. 1, pkt
a, ppkt. i - iv,
- innych ekspertyz technicznych lub dokumentacji, jeśli potrzeba ich wytworzenia ujawni
się na etapie naboru i zostanie wskazana w ogłoszeniu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: Fundusz) lub Instytucji Ochrony Środowiska
(dalej: IOŚ) o otwarciu naboru wniosków, niezależnie od formy tego ogłoszenia,
wskazującego na możliwości ubiegania się przez Zamawiającego o przynajmniej częściowe
dofinansowanie ze środków publicznych, w szczególności ogłoszeniu konkursowym
wskazującym na tryb, zasady, harmonogram i wymogi formalne naboru wniosków o
dofinansowanie ze środków Funduszu.
ETAP II - pełnienie funkcji Menedżera kontraktu związanej z zarządzaniem działaniami
termomodernizacyjnymi, w tym w szczególności:
i. obsługa prawna działań,
ii. zarządzanie działaniami - monitorowanie przebiegu realizacji, w tym kontrola terminowości
realizacji – współpraca z Zamawiającym w tym zakresie, wypełnianie wymaganych
procedur, nadzór audytorski, nadzór inwestorski prowadzony zgodnie z Prawem
budowlanym, prowadzenie zestawień robót odebranych od wykonawcy – koordynacja
realizacji, prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją działań, w tym sporządzanie
wniosków o płatność – sprawozdawczość finansowa projektu, kompletacja wymaganych
załączników do wniosków o płatność oraz przesyłanie tych wniosków do instytucji
finansujących (np. NFOŚiGW), jak również dokonywanie wszelkich poprawek w tych
wnioskach, w przypadku stwierdzenia błędów w ich wypełnianiu przez instytucje
finansujące, prowadzenie działań związanych z promocją projektu, w tym wykonanie
tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi.
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Realizacja Etapu II usługi będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków
Funduszu lub IOŚ.
c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IV.

ETAP III - przygotowanie audytu energetycznego ex-post – raportu z osiągniętych efektów,
dokonanego metodą pomiarową obejmujący niezbędne badania i ocenę uzyskanych efektów.
Realizacja Etapu III usługi będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków
Funduszu lub IOŚ.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi pozostać zgodna z programem priorytetowym
,,Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”
(dalej: Program priorytetowy) zatwierdzonym uchwałą podjętą w dniu 8 lutego 2019 r. przez
Zarząd Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW).
Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas określony od dnia jej podpisania
do dnia otrzymania informacji o rozliczeniu końcowego wniosku o płatność lub ostatecznej odmowie
przyznania dofinansowania.
Realizacja usługi będzie zgodna z dokumentami stanowiącymi podstawę kwalifikowania kosztów działań
w Programie priorytetowym tj. zapisami:
a. Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowalnych,
b. Rodzajów kosztów/wydatków kwalifikowalnych.
Celem Programu priorytetowego jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii w
budynkach poprzez przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych (tzn. usprawnień polegających na
poprawie izolacyjności cieplnej przegród oraz modernizacji/wykonania instalacji grzewczych, ciepłej
wody użytkowej, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych), zastosowanie odnawialnych źródeł
energii (OZE), zastosowanie systemów zarządzania energią.
Kody CPV:
71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej;
71314310-8 Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa;
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem;
79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami;
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi;
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne;
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne;
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.
Zamawiający przystępuje do działań mających na celu przeprowadzenie modernizacji energetycznej
budynków wymienionych w pkt. III.1.a ppkt. i-v, w tym budynków zabytkowych, ujętych w gminnej
ewidencji zabytków (pkt. III.1.a ppkt. iii).
Zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego, modernizacja energetyczna może dotyczyć: zmian
wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach
efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, która może dotyczyć
następujących prac:
a. ocieplenia obiektu (w tym np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych
przegród);
b. wymiany okien;
c. wymiany drzwi zewnętrznych;
d. przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE);
e. wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji;
f.
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;
g. wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
h. likwidacja zawilgocenia i jego skutków;
i.
wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

TERMIN REALIZACJI
a. Etap I – termin realizacji rozpocznie się w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, a zakończy się w
ciągu 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem możliwości
skrócenia terminu jeśli krótszy termin będzie wynikał bezpośrednio z zapisów Programu
Priorytetowego) lub w dniu otrzymania ostateczniej odmowy przyznania dofinansowania.
Zamawiający zastrzega, że złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu
max.
3
dni
kalendarzowych
liczonych
od
dnia
rozpoczęcia
naboru
(o którym mowa w punkcie III zapytania ofertowego). Poszczególne części przedmiotu zamówienia
niniejszego etapu będą realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w Programie Priorytetowym.
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b.

c.

V.

Etap II – termin realizacji od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW, zgodnie z
ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu i będzie mieścić się w terminie
kwalifikowalności wydatków – zgodnym z Programem Priorytetowym.
Etap III - od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW, zgodnie z ustalonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu i będzie mieścić się w terminie
kwalifikowalności wydatków – zgodnym z Programem Priorytetowym.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację
zamówienia;
c. złoży ofertę o treści zgodnej z udostępnionym wzorem podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną/e
do reprezentacji, określoną/e w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie. Oferta oraz
wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W związku z tym, do oferty należy obligatoryjnie załączyć dokumenty
potwierdzające umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (np. wydruk z CEiDG lub
KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał
pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne;
d. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i który w okresie 3
lat, licząc od terminu upływu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie) wykonał:
•
co najmniej dwie usługi doradcze w zakresie dotyczącym wsparcia w procedurze
aplikacyjnej tj. procesie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie
robót budowlanych, których wnioskowana całkowita wartość projektu w ramach każdej
usługi była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto;
•
co najmniej dwie usługi doradcze w zakresie dotyczącym zarządzania przedsięwzięciem
dotyczącym przeprowadzenia robót budowlanych, których wnioskowana całkowita wartość
projektu w ramach każdej usługi była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto. Poprzez
zarządzanie przedsięwzięciem należy rozumieć świadczenie usług mających na celu
prawidłową realizację merytoryczną oraz finansową przedsięwzięcia
e. posiada zasoby kadrowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, przez które rozumie się
dysponowanie co najmniej:
•
jednym inspektorem nadzoru budowlanego posiadającym doświadczenie zawodowe w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane jako prowadzenie nadzoru w
co najmniej 3 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego
się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
•
jednym audytorem posiadającym doświadczenie zawodowe w przygotowaniu audytów
energetycznych w co najmniej 3 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
f.
nie posiada z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych. Z udziału w postępowaniu (w celu
uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony Instytucję Finansującą;
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunków określonych w punkcie V będzie dokonywana metodą spełnia lub nie
spełnia, w oparciu o złożone dokumenty oraz oświadczenia.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT
a. Cena I etapu (0-20 pkt.) – ocena tego kryterium będzie przeprowadzona wg następującego
wzoru:
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P1= (C min / Cb) x 20 pkt
gdzie:
P1 – liczba punktów za kryterium ceny I etapu
C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena brutto badanej oferty

b.

Cena II etapu (0-20 pkt.) – Wykonawca wskaże wartość procentową, która to będzie liczona od
wysokości kosztów kwalifikowalnych działań termomodernizacyjnych. Max. Wartość procentowa
określona w formularzu ofertowym nie może przekraczać 7% kosztów kwalifikowalnych (wyliczona
cena będzie stanowiła wartość brutto). Ocena tego kryterium będzie przeprowadzona wg
następującego wzoru:
P2= (C min / Cb) x 20 pkt
gdzie:
P2 – liczba punktów za kryterium ceny II etapu
C min – najniższa wartość procentowa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb –wartość procentowa badanej oferty

c.

Cena III etapu (0-20 pkt.) – Wykonawca wskaże wartość procentową, która to będzie liczona od
wysokości kosztów kwalifikowalnych działań termo. Max. Wartość procentowa określona w
formularzu ofertowym nie może przekraczać 3% kosztów kwalifikowalnych (wyliczona cena będzie
stanowiła wartość brutto) ocena tego kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru:
P3= (C min / Cb) x 20 pkt
gdzie:
P3 – liczba punktów za kryterium ceny III etapu
C min – najniższa wartość procentowa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – wartość procentowa badanej oferty

d.

Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego (0-40 pkt.) –
Zamawiający przyzna punkty jeśli osoba wskazana jako inspektor nadzoru budowlanego posiada:
i. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane
jako prowadzenie nadzoru w 3 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 0 pkt.
ii. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane
jako prowadzenie nadzoru w 4 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 10 pkt.
iii. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane
jako prowadzenie nadzoru w 5 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 20 pkt.
iv. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane
jako prowadzenie nadzoru w 6 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 30 pkt.
v. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane
jako prowadzenie nadzoru w 7 obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 40 pkt.

Maksymalna liczba obiektów – 7. W przypadku podania większej ilości Zamawiający podda ocenie
pierwsze 7 wskazanych obiektów zgodnie z kolejnością z jaką zostały wpisane do załącznika 2.
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VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPELNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
a. Formularz ofertowy (załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego);
b. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego);
c. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania dokumentów związanych ze złożeniem oferty przez
osobę niewskazaną jako osoba do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji;
d. Wykaz stanowiący potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w punkcie V (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
e. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEiDG, z datą nie wcześniejszą niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
5. Cena obligatoryjnie musi być wskazana w walucie polskiej (PLN) i obejmować wszystkie koszty związane
z właściwym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Oferta nie podlega zwrotowi.

IX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151
Warszawa, do dnia 20.08.2019 r. do godz. 16:00 (oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają
odrzuceniu. Decyduje data wpływu.)

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
a. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj.
20.08.2019 r.

XI.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
a. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Elżbieta Zielińska, e-mail:
elagloskow@gmail.com,
b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego, w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany powyżej. Prośby można kierować do
dnia 14.08.2019 r. włącznie.
c. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie niezwłocznie po upłynięciu terminu wskazanego
w podpunkcie b, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia upłynięcia terminu.
d. Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

XII.

INFORMACJE DODATKOWE / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów w
ramach kryteriów wskazanych w punkcie VI.
b. Zamawiający w toku oceny ofert jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych o czym informuje Wykonawcę oraz ma możliwość wezwać
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VII, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
punkcie VII, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
wyznaczając 3 dni kalendarzowe na ich uzupełnienie. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia
oferty w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży pełnych wyjaśnień lub nie uzupełni braków w
wyznaczonym terminie.
c. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy
z Wykonawcą. W sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
d. Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności równego
dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą
telefoniczną lub osobiście.
e. Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji
dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany
względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.
f.
Ceny wskazane w ofercie stanowić będą kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy
Kodeks cywilny.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania.
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h.

XIII.

Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00151 Warszawa;
b. inspektor ochrony danych osobowych, adres e-mail: Marcin Glinka, tel. 22 530 62 89,
iodo@monar.org,
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
d. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym lecz niezbędnym do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa i rodzą skutek braku możliwości
nawiązania współpracy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, w tym w szczególności, Instytucja Finansująca, podmioty przez nią
upoważnione oraz inne podmioty upoważnione z mocy prawa;
f.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z zapisów
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
g. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
i.
posiada Pani/Pan:
•
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
•
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
***;
•
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
j.
nie przysługuje Pani/Panu:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•
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. c
RODO.
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu w tym w
szczególności: zapoznać osoby reprezentujące Wykonawcę, wskazane w treści złożonej oferty (w tym osoby
wskazane do kontaktu), skierowane do realizacji zamówienia ( w tym podwykonawców/podmioty trzecie
będące osobami fizycznymi/ podmioty trzecie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), z treścią
klauzuli informacyjnej określonej w ust. 12.1 niniejszego zapytania ofertowego oraz o zakresie przekazanych
danych osobowych. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku gdy zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Celem zapewnienia realizacji
powyższego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego wzór
wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

XIV.

ZAŁĄCZIKI
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz oraz oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
……………………………………………………………
(miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP/REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.

1.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie
termomodernizacyjnymi przedstawiam ofertę:

usług

związanych

z

działaniami

Cena I etapu:
Cena netto……………………………………………………………………………PLN (słownie...)
Cena brutto…………………………………………………………………………PLN (słownie…)

2.

Cena II etapu:………………………………% (0-7% kosztów kwalifikowalnych)

3.

Cena III etapu:………………………………% (0-3% kosztów kwalifikowalnych)

4.

Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego - osoba wskazana
jako inspektor nadzoru budowlanego posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru
budowlanego
rozumiane
jako
prowadzenie
nadzoru
w:
……………………………. (min. 3) obiektach, w tym 1 obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej, gminnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Szczegółowy wykaz doświadczenia inspektora nadzoru budowlanego wykazano w załączniku do
niniejszego formularza ofertowego.

II.

Oświadczam, że:
a. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz posiadam informacje
niezbędne do przygotowania oferty;
b. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe;
c. uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert).

___________________________________
Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)
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Załącznik nr 2 – Wykaz oraz oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.

………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
……………………………………………………………
(miejscowość, data)

1.
Lp.

Wiedza oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
Opis zrealizowanej
usługi doradczej
(dotyczącej wsparcia
w procedurze
aplikacyjnej)

Podmiot, na rzecz
którego wykonana
została usługa

Opis zrealizowanej
usługi doradczej
(dotyczącej
zarządzania
przedsięwzięciem)

Podmiot, na rzecz
którego wykonana
została usługa

Data wykonania
usługi (obejmująca
początek oraz
zakończenie)
w formacie
dzień/miesiąc/rok

Całkowita wartość
projektu brutto
(wyrażona
w PLN)

Data wykonania
usługi (obejmująca
początek oraz
zakończenie)
w formacie
dzień/miesiąc/rok

Całkowita wartość
projektu brutto
(wyrażona
w PLN)

1
2

Lp.

1
2

2.

Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia

Lp.

1

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia
oraz kwalifikacje
zawodowe

Wykaz obiektów, w których pełniona była
funkcja inspektora nadzoru budowlanego
wraz ze wskazaniem rodzaju obiektu
(zabytkowy/niezabytkowy)
1.
2.
3.
4…
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Lp.

1

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia
oraz kwalifikacje
zawodowe

Wykaz obiektów, w których wykonany
został audyt energetyczny wraz ze
wskazaniem rodzaju obiektu
(zabytkowy/niezabytkowy)
1.
2.
3.

Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki udziału w postepowaniu określone szczegółowo w punkcie V lit. a-e zapytania ofertowego.
2. Nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo ani osobowo (zgodnie z brzmieniem punktu V lit. f
zapytania ofertowego).
3. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.2

___________________________________
Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)

1

Rozporządzenie 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).
2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
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