
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska.

tel. 15 864-83-05, fax 15 864-33-04
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Opracowanie studium wykonalności i  audytu energetycznego dla zadania o nazwie:
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy
Staszów  –  etap  II”  dofinansowanego  ze  środków  EFRR  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)

CPV: 71.24.10.00 - 9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
CPV: 71.31.43.00 - 5Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 

http://www.staszow.pl/


1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe  zamówienie  obejmuje  Opracowanie  studium  wykonalności  i  audytu
energetycznego  dla  zadania  o  nazwie  "Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na
energooszczędne  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów  –  etap  II",  zgodnie
z  Regulaminem  Jednoetapowego  konkursu  Zamkniętego  nr  RPSW.03.04.00-IZ.00-26-
229/18  w  ramach  Osi  Priorytetowej  3  –  Efektywna  i  zielona  energia.  Działanie  3.4.
Strategia  niskoemisyjna,  wsparcie  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

W skład przygotowania dokumentacji wchodzi:
I. Opracowanie Audytu Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi obliczeniami dla
344 punktów oświetlenia. 
II. Opracowanie projektu fotometrycznego z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego –
zgodność z normą projektowania oświetlenia ulicznego PN EN 13 201.
III. Wykonanie przedmiaru robót. 
IV. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji oświetlenia ulicznego.
V. Opracowanie Studium Wykonalności 
Studium  Wykonalności  należy  wykonać  zgodnie  z  Instrukcją  sporządzania  Studium
Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa   Świętokrzyskiego  na  lata  2017-2020  oraz  zgodnie  z   Regulaminem
Jednoetapowego konkursu Zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi
Priorytetowej  3  –  Efektywna  i  zielona  energia.  Działanie  3.4.  Strategia  niskoemisyjna,
wsparcie  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020  dla  projektów
dotyczących  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  (ulic,  placów,  terenów publicznych)  na
energooszczędne przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
VI. Powyższe opracowania należy wykonać w 3 egzemplarzach wersji  papierowej oraz  
w  wersji  elektronicznej  na  płycie  CD  w  formacie  pdf  i  doc.,  analizę  finansowo-
ekonomiczną - aktywne arkusze Exel.
VII.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zaktualizowania  opracowania  będącego
przedmiotem zamówienia, aż do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny
formalnej i merytorycznej wniosku (aktualizacja SW i Audytu energetycznego).
VIII.  Całkowite  prawa  autorskie  do  opracowanych  dokumentów  będą  należały  do
Zamawiającego.
IX. Gmina posiada aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr
9 i 215 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 47.



Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Jarosław  Glibowski  -  Kierownik  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska.
Joanna Jarosz - Inspektor w Wydziale Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany  termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 18.02.2019r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
-  dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym,  posiadają  stosowne  uprawnienia
budowlane  do  projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- wykonali conajmniej jedno Studium Wykonalności oraz jeden Audyt energetyczny (należy
załączyć referencje lub protokół odbioru)

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania
zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, e-mailem na adres  biuro@staszow.pl
w terminie do dnia 07.02.2019 roku do godz. 1200 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
(-) Leszek Kopeć

 Staszów dnia, 01.02.2019r.

mailto:biuro@staszow.pl

	Gmina Staszów

