
 

 
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  1/2021 z dn.04.01.2021 r. 

 
AT.282.82.2022.KG                                            Bodzentyn, dnia 22.07.2022 r. 

                       Znak sprawy 
 

 
ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

  
…………………………………………………. 

                                                                                                                              (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 
 

………………………………………………….* 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M * 

(*- niepotrzebne skreślić) 
 

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

poniższych wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i udokumentowanie wyników audytów energetycznych i audytów 

możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla nieruchomości budowlanych stanowiących własność 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w Załączniku nr 1 – Wykaz nieruchomości przewidzianych do 

wykonania audytów i ich lokalizacje.  
1.1. Audyty energetyczne będą zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną 

możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz 

wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów 

energetycznych. 

1.2. Audyty OZE, będą prezentować propozycje technologii oraz wariantów przedsięwzięć wykorzystania OZE dla 

zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód, a także szacunkowy koszt wybudowania 

instalacji i kosztów towarzyszących wymaganych do prawidłowego i długotrwałego działania instalacji (np. 

remont powierzchni dachowej). 

1.3. Audyty energetyczne i audyty OZE powinny być wykonane w sposób umożliwiający Zamawiającemu 

aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, 

określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem wariantu 

rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowić 

jednocześnie założenia do projektów budowlanych rozwiązań optymalnych. 

1.4. Szczegółowe i istotne warunki zamówienia, sposób odbioru zamówienia zostały przedstawione w Załączniku nr 

2 – Wzór umowy 

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: 

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiłkował się osobami wpisanymi do Wykazu osób 

uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo 

Rozwoju i Technologii 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 



 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium  

w następujących proporcjach*. 

(niepotrzebne skreślić) 

5. Sposób  obliczenia ilości punktów: -100% cena 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Aneta Czyż - starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538 559 111  

(imię, nazwisko, stanowisko, tel./fax) 

7. Ofertę  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 12 sierpnia 2022 r. godzina 11:00 

8. Ofertę można: 

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

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

 
9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze 

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

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 
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