
               Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2012 z dn.08.02.2012 r. 
IR-2253-5/13/psz  

Znak sprawy Bodzentyn, 14.05.2013 r. 
 
 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

 

 (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 

  
 

ZAP YTANIE  OF ERTO WE 
O GŁO S ZENIE  O  ZAP Y TANI U OF ERTOWYM *  

(*- niepotrzebne skreślić) 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych 

wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Opracowanie audytów energetycznych 6-ciu budynków mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 10.06.2013 r. 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Piotr Szafraniec, specjalista ds. inwestycji i remontów, tek. 41 31 15 106 wew. 26, 

pszafraniec@swietokrzyskipn.org.pl 

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax) 

6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 22.05.2013r, godzina 1500. 

7. Ofertę można: 

-  przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, 
ul. Suchedniowska 4. 

-  przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 
-  przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 
-  dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

 
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze 

zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy. 

 

 

                                                                                                                         Dyrektor ŚPN 

 

Załącznik: Szczegółowy opis zamówienia, wzór oferty cenowej. 

  



Załącznik nr 1 

Planowana termomodernizacja: 
Osada Zakres planowanych prac 
Dębno 
Budynek z 1963 r. jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem nieużytkowym, konstrukcji drewnianej, 
niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 73 m2, 
ogrzewany piecami kaflowymi. 

- wymiana pokrycia dachu 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropu na poddaszu 
- ocieplenie połaci dachu  
- wykonanie opaski betonowej i nowych schodów 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- wykonanie nowej podłogi w ganku 
- montaż kolektorów słonecznych i nowego pieca z buforem 

Św. Katarzyna ul. Kielecka nr 5 
Budynek z 1926 r. 3 rodzinny, 1 piętrowy z 
poddaszem nieużytkowym, konstrukcji drewnianej, 
częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 
215 m2, ogrzewany piecami kaflowymi 

- wymiana pokrycia dachu 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropu na poddaszu 
- ocieplenie połaci dachu  
- wykonanie opaski betonowej i nowych schodów 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- ocieplenie i częściowa wymiana konstrukcji ganków 
- wymiana drzwi wejściowych na drzwi o k <= 2 - 3 szt 
- montaż kolektorów słonecznych 

Baszowice 
Budynek z 1956 r. jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem nieużytkowym, konstrukcji murowanej z 
cegły pełnej, częściowo podpiwniczony, o 
powierzchni użytkowej 83 m2, ogrzewany centralni 
piecem na paliwo stałe. 

- ocieplenie ścian 
- ocieplenie połaci dachu 
- ocieplenie stropu poddasza 
- wykonanie opaski betonowej 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- montaż kolektorów słonecznych i nowego pieca z buforem 

Serwis 
Budynek z 1957 r. jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem częściowo użytkowym, konstrukcji 
murowanej z cegły pełnej, częściowo 
podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 83 m2, 
ogrzewany centralni piecem na paliwo stałe. 

- ocieplenie ścian 
- ocieplenie połaci dachu 
- ocieplenie stropu poddasza 
- wykonanie opaski betonowej 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- montaż kolektorów słonecznych i nowego pieca z buforem 

Bieliny Podlesie 
Budynek z 1961 r. jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem użytkowym, konstrukcji drewnianej,  
niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 131 
m2, ogrzewany centralnie piecem na paliwo stałe 

- wymiana pokrycia dachu 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropu na poddaszu 
- ocieplenie połaci dachu  
- wykonanie opaski betonowej i nowych schodów 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- wykonanie nowej podłogi w ganku 
- montaż kolektorów słonecznych i nowego pieca z buforem 

Wzorki 
Budynek z 1957 r. jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem częściowo użytkowym, konstrukcji 
murowanej z cegły pełnej, częściowo 
podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 83 m2, 
ogrzewany centralni piecem na paliwo stałe. 

- ocieplenie ścian 
- ocieplenie połaci dachu 
- ocieplenie stropu poddasza 
- wykonanie opaski betonowej 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- montaż kolektorów słonecznych i nowego pieca z buforem 

Psary Kąty 72 
Budynek z ok. 1990 r. jednorodzinny, parterowy z 
poddaszem nieużytkowym, konstrukcji murowanej z 
cegły pełnej ocieplony styropianem o grubości 10 
cm, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 63 
m2, ogrzewany centralnie z podkowy w kuchni 
węglowej 

- częściowa - wymiana pokrycia dachu 
- ocieplenie stropu na poddaszu 
- wykonanie opaski betonowej i nowych schodów 
- częściowa wymiana rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych kominów na dachem 
- montaż kolektorów słonecznych i nowego pieca z buforem 

W opracowaniach należy wykazać efekt ekologiczny planowanych termomodernizacji. 

Uwaga: budynki: Baszowice, Wzorki, Serwis budowane wg tej samej dokumentacji z drobnymi zmianami. 

 


