
 

  

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Wrocław, dnia 14.02.2018 r. 

Nr sprawy DPR / 19 /02 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana-Mikulicza-Radeckiego 

ul. Borowska 213 

50-556 Wrocław 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę aktualizacji audytów energetycznych 

termomodernizacji obiektów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

użytkowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu 

na potrzeby aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 - 2020, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej, konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17. 

2) Aktualizacja audytów polegać będzie na ich dostosowaniu do wymogów „Metodyki sporządzania 

audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 

finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1”.  

3) Zestawienie posiadanych przez USK audytów, podlegających aktualizacji, określa załącznik nr 5 do 

zaproszenia. 

4) Jako odrębny załącznik nr 4, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

2. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym lub 

ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. 

3) Oferta oraz wszystkie załączniki (wymienione w zaproszeniu do składania ofert) muszą być podpisane 

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez Wykonawcę ubiegającego się o realizację 

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty powinno być załączone 

upoważnienie- w oryginale, określające jego zakres i podpisane Wykonawcę lub osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta. 



 

4) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie. 

5) Oferta musi zawierać cenę z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i 

usług) 

6)  Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia wszystkich 

informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 

7) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

8) W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego dokumentacji do 

oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentacji w określonym terminie. 

9) Wykonawca załączy do oferty wyciąg z KRS lub odpis z CEIDG. 

10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania usługi podwykonawcom. 

11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12) Termin wykonania zamówienia: nie późnej niż do dnia 23.02.2018 r.  

 

3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godziny 12.00 w formie: 

1) pisemnej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział 

Projektów Rozwojowych, Bud. H, II piętro, pok. 3.46, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 

lub 

2) drogą elektroniczną na adres: dpr@usk.wroc.pl 

3) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4. Kryterium 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną. Planowany, maksymalny termin 

rozstrzygnięcia postępowania to 19.02.2018 roku.  

5. Osoba do kontaktów z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: 

Adam Rozciecha, tel. 515038858, e-mail: arozciecha@usk.wroc.pl 

 6. Załączniki 

1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

3) Oświadczenie wykonawcy 

4) Wzór umowy 

5) Lista audytów 
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