
Szacowanie wartości zamówienia na: 

 

Wykonanie audytów energetycznych trzech budynków Centralnego Instytutu Ochrony 

Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, dwóch w Warszawie i jednego w Łodzi (trzy 

części - skrzydła),  zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej 

(tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 468, z późniejszymi zmianami) 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej 

wyceny. 

 

I. Zamawiający  

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa  

adres strony internetowej: www.ciop.pl  

Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia: Hanna Przygodzka- Kobus - mail: haprz@ciop.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa Wykonanie audytów energetycznych trzech 

budynków Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, 

dwóch w Warszawie i jednego w Łodzi (trzy części - skrzydła),  zgodnie z Ustawą z dnia 

20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 468, z 

późniejszymi zmianami) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do niniejszego pisma. 

 

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy/lub przekazania 

zamówienia do realizacji. 

 

 

IV. Wycena usługi  

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie zarówno ceny netto, jak i brutto 

w złotych.  Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny do dnia 08.07.2021 do godz. 12:00 na 

adres: haprz@ciop.pl. Dodatkowych informacji udziela Pani Hanna Przygodzka- Kobus  tel. 

22 623 46 17. 

Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie stanowi oferty w myśl 

art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1  

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie audytów energetycznych trzech budynków 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, dwóch w 

Warszawie i jednego w Łodzi (trzy części - skrzydła),  zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. 

o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 468, z późniejszymi 

zmianami).”  

W ramach niniejszego Zamówienia należy przeprowadzić audyty energetyczne trzech 

budynków,  które mają na celu uzyskania odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez budynki 

i instalacje oraz określenie sposobu uzyskania opłacalnej oszczędności energii.  

Zakres Zamówienia  

Wykonawca w szczególności:  

1. przeprowadzi weryfikację przekazanych przez Zamawiającego materiałów 

wyjściowych i uzyska aktualne, reprezentatywne, mierzalne i możliwe do 

zidentyfikowania dane dotyczące zużycia energii; 

2. dokona szczegółowego przeglądu zużycia energii w poszczególnych instalacjach, 

budynkach, odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia; 

3. w ramach zbierania danych, we współpracy z pracownikami wyznaczonymi przez 

Zamawiającego, zgromadzi dane dotyczące systemów, procesów i wyposażenia 

zużywającego energię, informacje o charakterystyce obiektów, w tym znanych 

współczynników korygujących oraz sposobu, w jaki wpływają one na zużycie energii, 

dane historyczne dotyczące zużycia oraz inne dane techniczne i ekonomiczne mogące 

pomóc przeprowadzić analizę zużycia energii; 

4. przedstawi analizę ekonomiczną proponowanych przedsięwzięć poprawiających 

efektywność energetyczną w oparciu o analizę kosztową cyklu życia budynków, tak aby 

uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie; 

5. w wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego budynków opracuje raport 

spełniający wymagania wskazane w Ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej; 

6. określi w raporcie, poza opisem i oceną istniejącego stanu, zalecenia mające na celu 

zmniejszenie zużycia energii, co będzie prowadzić do oszczędności finansowych firmy 

oraz ochronę środowiska,  

7. przedstawi listę przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych poprawiających 

efektywność energetyczną, 

8. przygotuje analizę możliwości uzyskania wsparcia finansowego planowanych i 

proponowanych przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej.  



Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą 

techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym z Ustawą o efektywności 

energetycznej z 20 maja 2016 r., normami oraz postanowieniami umowy.  

Uwagi 

Informacja o przekazywanych materiałach wyjściowych - Wykonawca zobowiązany jest 

zweryfikować wszelkie dane przekazane przez Zamawiającego. Dane techniczne dotyczące 

poszczególnych budynków znajdują się w zestawieniu, które stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

II. Termin 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania/lub przekazania 

zamówienia do realizacji, nie później niż do 10.09.2021r.  

III. Dodatkowe informacje 

Oferta należy złożyć w  formie pisemnej (formularz oferty stanowi załącznik nr 2 niniejszego 

Zapytania Cenowego) za pośrednictwem maila w postaci lub formie elektronicznej 

(Zamawiający akceptuje skan dokumentu) do dnia przewidzianego w niniejszym Zapytaniu. 

Wszelkie pytania do niniejszego Zapytania powinny być zgłaszane za pośrednictwem maila na 

adres haprz@ciop.pl 

Wykonawca po realizacji zamówienia zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu analizy 

w postaci drukowanej – po 3 egzemplarze (oddzielnie dla każdego obiektu) oraz 3 egzemplarze 

audytu, zaleceń i analizy (oddzielnie dla każdego obiektu) w wersji elektronicznej – format: 

.doc (MS Word) oraz .xls (MS Excel – dotyczy tabel z wyliczeniami). 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie stanowi oferty w myśl 

art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Formularz oferty 

mailto:haprz@ciop.pl


I. DANE WYKONAWCY: 

Nazwa Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

Adres lub siedziba: 

……………………………………………………………………………………………… 

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Numer NIP (jeśli dotyczy):  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym 

1) Imię i nazwisko: ………………………….. 

2) tel.: ………………………………………… 

3) adres e-mail: ……………………………… 

Nr konta bankowego, na które będzie 
kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, 
w przypadku podpisania umowy 

……………………………………………………………………. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru 
rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 
do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo 
Finansów 

II. CENA OFERTY: 

Wartość netto  ……………….. zł słownie: …………………………………………. 

Wartość podatku VAT (…..% VAT)……zł słownie: …………………………………………. 

Wartość brutto ………………… zł słownie: …………………………………………. 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1. 

*Zaznaczyć właściwe 

I. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 

........................................ 

(miejscowość i data) 

 

…………………………………………………………. 

(Podpis Wykonawcy/              Pełnomocnika) 

 

                                                 
1 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). 


