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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/DT/2018 

 

Warszawa, dnia 02.03.2018 r. 

Zamawiający: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
NIP: 5250012946, REGON: 000001956 

Inwestycja: 

Projekt polegający na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz  

z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji 

ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5. 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie audytu ex-post budynku Rektoratu (Stary Gmach) 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz opracowanie zakresu oszczędności 
energii w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku, w celu potwierdzenia osiągnięcia 
celów projektu, przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu  realizacji projektu. Wyniki 
audytu służyć będą monitorowaniu wskaźników. 

Audyt ex-post  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami działania 1.3.1 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Dokument wymagany jest do rozliczenia dofinansowania w ramach w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
Działanie 1.3 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 - 
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

Kryterium 

oceny: 

Kryteria wyboru oferty: 
 
• cena – do 60% 
• referencje /doświadczenie zawodowe/ - do 40 % - zaświadczenie wykonania audytu ex-post 
dla projektów współfinansowanych ze środków UE,  dodatkowe punkty za udokumentowanie 
doświadczenia w zakresie sporządzania audytów ex-post w zakresie głębokiej kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020, Poddziałanie 1.3.1 lub 1.3.2. 
 
W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 pkt. Ocena punktowa kryterium  zostanie  
dokonana zgodnie z formułą: 
 
Cena najniższa z oferowanych  
Cn  = --------------------------------------------- x 60% x 100 = ……………. pkt.  
 Cena oferowana 
 
Liczba punktów, które można uzyskać w zakresie kryterium „referencje”: 
• Minimum 2 referencje wykonania audytu ex-post dla projektów współfinansowanych ze 
środków UE – 20 pkt, 
• Udokumentowanie wykonania audytu w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020, Poddziałanie 1.3.1 lub 1.3.2 –dodatkowe  20 
pkt. 
W przypadku referencji podwójnych punkty za wykonanie audytu ex-post w zakresie głębokiej 
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020, Poddziałanie 
1.3.1 lub 1.3.2,  mogą być uznane tylko jednokrotnie. 
 
Brak referencji – 0 pkt. 
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 Na Formularzu Ofertowym należy podać cenę netto i brutto, wyrażoną w polskich złotych 
(zł) liczbowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.   

Miejsce 

składania 

ofert: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dział Techniczny, ul. Wóycickiego 1/3, 
budynek 24, pok. 021 , Warszawa 01-938, e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl   
Osoby wyznaczone do kontaktu: 
Joanna Wdowiak, tel.: 22 561 89 20 

Forma 

złożenia ofert: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego  
i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem osoby upoważnionej do złożenia 
ofert w imieniu firmy, na adres: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do  
Działu Technicznego:  ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, pok. 021 , Warszawa 01-938 

Zawartość 

oferty: 

Oferta powinna zawierać: 
- wypełniony Formularz Oferty, 
- odpis z KRS / zaświadczenie z CEiDG, 
- wymienione w Zapytaniu referencje i oświadczenia, 
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 
do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony; pełnomocnictwo należy załączyć do oferty 
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie). 

Termin 

złożenia ofert: 
Oferty będą przyjmowane do dnia 09.03.2018 r. do godz. 11:00 zgodnie z postanowieniami 
zawartymi powyżej. 

Termin 

realizacji 

zamówienia: 

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych 

Unieważnienie 

postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
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