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RIG.2710.13.2014                                                                                       Skórzec, dnia 5 września 2014 r. 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty, o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na których współfinansowanie przyznano 
pomoc lub złożono wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr RA.0050.45.2013 z 
dnia 16 grudnia 2013 r. , w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Gmina Skórzec zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym 
dla zadania pn. : „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skórzec” 

 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skórzec zgodnie 
ze: szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w załączniku nr 9 do 
Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach IX Osi priorytetu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna” działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 
wspólnotowego. 
 
Obszar opracowania: 
W granicach administracyjnych  Gminy Skórzec 
Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące Gminę Skórzec: 
Powierzchnia: 119  km2     
Ilość mieszkańców: ok. 7766 

 
I.1.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 
 
1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Skórzec: 

 
 Opracowanie PGN zgodnie z zakresem wymaganym przez NFOŚiGW. Zapewnienie w planie działań 

niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej, 
wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, a także wszystkie działania mające na celu zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

 
 Zgodnie z założeniami plan gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 
- redukcji emisji gazów cieplarnianych ; 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. W Planie przedstawiony 
zostanie plan działań operacyjnych obejmujący najbliższe 4 lata od zatwierdzania planu. W miarę 
możliwości przedstawiony zostanie zakres finansowania działań. Wszystkie działania będą spójne z 
Wieloletnimi Prognozami Finansowymi.  
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 Założenia do planu: 

- zakres działań na szczeblu gminy Skórzec, 
- objęcie całości obszaru geograficznego gminy, 
- skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym 

poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na 
celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu 
oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń w  powietrzu, 

- współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii ze szczególnym 
uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,  

- objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie 
długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne), 

- podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. 
zamówienia publiczne), 

- podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 
(współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), 

- spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, 
chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami 
ochrony powietrza. 

 
 Przy opracowaniu PGN należy zachować spójność z innymi planami, programami i strategiami Gminy 

Skórzec, jak:  
 plan zagospodarowania przestrzennego;  
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;  
 założenia do planu zaopatrzenia Gminy Skórzec w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 

przyjęte Uchwałą XXXII/252/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 8.08.2014 r.; 
 Strategia Rozwoju Gminy Skórzec do 2024r. – przyjęta Uchwałą XXIX/227/14 Rady Gminy w 

Skórcu z dnia 15.05.2014r.,  
 Wieloletnia Prognoza Finansowa  

 
 Działania przewidziane w planie muszą zostać zaplanowane z uwzględnieniem analizy kosztów i 

korzyści, ze wskazaniem optymalnego wariantu realizacji działań uwzględniających korzyści 
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Działania muszą opierać się na już istniejących planach i 
strategiach. Oprócz działań przewidzianych w funkcjonujących w gminie dokumentach, należy 
wskazać nowe propozycje, które powstaną na podstawie analizy stanu obecnego Gminy Skórzec. 

 
 Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia wniosków i uwag przekazanych w toku: 
 konsultacji społecznych, 
 procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie konieczność jej 

przeprowadzenia), a następnie zaprezentuje on projekt dokumentu wraz z projektem stosownej 
uchwały na posiedzeniu Rady Gminy w Skórcu.  

 
 Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i wersję 

elektroniczną, na co najmniej 40 dni przed terminem wykonania zamówienia, celem skierowania do 
uchwalenia na sesję Rady Gminy. 
 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć zatwierdzone opracowanie planu stanowiące 
przedmiot umowy w ilości ośmiu pełnych kompletów wydrukowanych i oprawionych oraz tożsamą 
wersję elektroniczną w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej, zapisaną na trwałym nośniku – w 2 
egz. (całość opracowania wraz z załącznikami) oraz z oświadczeniem, że jest ono wykonane zgodnie 
z umową i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną 
w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach IX Osi priorytetu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna 
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przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz 
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, jak również że zostało ono wykonane 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
2. Opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz 
inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. 
 Opracowanie Bazy Danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje 

pozwalające na ocenę gospodarki energią i surowcami na obszarze Gminy Skórzec, w 
poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, w szczególności: 
opracowanie struktury bazy, której ostateczna wersja będzie wymagała zatwierdzenia przez 
Zamawiającego;  

 w skład bazy wchodzić będą, w szczególności, informacje o: * 
a) Budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy (zużycie paliwa < węgiel, gaz, olej, ew. 

inne>, koszty paliwa, zużycie energii elektrycznej, koszty energii, zużycie ciepła, koszty ciepła, 
zużycie wody, koszty wody, stan docieplenia budynku (ściany, strop, okna, drzwi), źródło ciepła, 
inne elementy wyposażenia; 

b) Grupach budynków mieszkalnych (ewentualnie w podziale na podkategorie) zużycie paliw 
(węgiel, gaz, olej, i inne), zużycie energii elektrycznej i ciepła + inne dane jakościowe; 

c) Grupach budynków usługowych - zużycie paliw (węgiel, gaz, olej, i inne), zużycie energii 
elektrycznej i ciepła + inne dane jakościowe; 

d) Oświetleniu ulicznym (ilość, charakterystyka, zużycie energii, koszty); 
e) Transporcie publicznym i prywatnym (rodzaj środków transportu, ilość pojazdów, 

charakterystyka, koszty paliwa, zużycia paliwa, długość tras komunikacji); 
f) Przemyśle (zużycie paliw, zużycie podstawowych surowców i energii elektrycznej); 
g) Energetyce (źródła energii - charakterystyka istniejących w gminie większych źródeł energii - 

moc, paliwo, lokalizacja itp.); 
h) Istniejących instalacjach OZE (lokalizacja, charakterystyka, moc, rodzaj); 
i)   Obszarach rolniczych (powierzchnia, rodzaj upraw, zużycie nawozów, środków ochrony roślin, 

inne parametry); 
j)   Obszarach leśnych (jw.);  
k) Gospodarce odpadami (ilość odpadów, rodzaj, sposób zagospodarowania); 
l)   Planowanych do realizacji działaniach, ich spodziewanych efektach, wraz z możliwością 

szacowania działań przy zmienionym zakresie, tworzenia nowych działań i ich analizy; 
m) Dane podstawowe z inwentaryzacji - dotyczące zużycia energii, surowców, paliw, kosztów oraz 

inne związane z emisjami gazów cieplarnianych;  
*w miarę możliwości uzyskania danych  
  

 Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Skórzec (zgodnie z wytycznymi 
NFOŚiGW) poprzez inwentaryzację obiektów: 
 obiekty użyteczności publicznej, 
 oświetlenie publiczne, 
 budynki komunalne, 
 pozostałe budynki i obiekty. 

 
 Inwentaryzacja danych o zużyciu energii pierwotnej, surowców i wielkości emisji gazów 

cieplarnianych na terenie Gminy Skórzec:  
 identyfikacja źródeł;  
 pozyskanie bieżących danych;  
 opracowanie metodyki pozyskiwania danych i obliczania wielkości emisji dla gminy Skórzec;  
 obliczenie wielkości emisji, przygotowanie raportu z inwentaryzacji (do uwzględnienia w PGN). 
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 Dla wyżej wymienionych obiektów, w planie gospodarki niskoemisyjnej należy wskazać: rodzaj 
ciepła, zużycia paliwa, zużycia energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia. 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego, precyzyjnego i skutecznego zebrania danych, w tym 
także metodą ankietyzacji wśród mieszkańców gminy i istniejących zakładów oraz poprzez zebranie 
posiadanych przez Urząd i inne instytucje informacji dotyczących obiektów publicznych.  

 Inwentaryzacja musi być sporządzona w formie opracowania pisemnego (2 egzemplarze) oraz 
aplikacji bądź arkusza kalkulacyjnego – 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym oraz 
zainstalowanie bazy na co najmniej 2 stanowiskach komputerowych wskazanych przez 
Zamawiającego. Jeżeli do uruchomienia aplikacji niezbędne będzie dodatkowe oprogramowanie, nie 
będące w standardowym wyposażeniu systemu operacyjnego Windows, Wykonawca zapewni 
niezbędne oprogramowanie do pracy z opracowaną bazą danych oparte na bezpłatnej licencji. 
Wykonawca przekaże 2 egzemplarze instrukcji obsługi pracy z bazą danych oraz dokona 
przeszkolenia przy stanowiskowego w miejscu zainstalowania aplikacji z bazą danych.   

 
3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Skórzec 
 Przeprowadzenie dwóch  jednodniowych szkoleń po minimum 6 godzin dla pracowników Urzędu, 

w siedzibie zamawiającego, w zakresie opracowania i wdrażania PGN, w szczególności z 
uwzględnieniem minimum następujących zagadnień: 

 
 Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy prawne 

oraz praktyczne uwarunkowania gospodarki niskoemisyjnej); 
 Cele, zakres oraz struktura PGN; 
 Zasadność opracowania PGN;  
 Inwentaryzacja emisji (jakie są zasady jej opracowania, grupy źródeł oraz metodyka); 
 Realizacja działań przewidzianych w PGN (koordynacja oraz odpowiedzialne struktury); 
 Monitoring realizacji PGN (zbieranie danych, raportowanie, metodyka monitorowania); 
 Aktualizacja PGN (planowanie działań korygujących, aktualizacja rezultatów oraz samego 

planu); 
 
 Do udziału w szkoleniu Zamawiający oddeleguje minimum 20 pracowników 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie sali zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, 

przygotowanie wszelkich materiałów oraz potrzebnego sprzętu, udokumentowanie odbycia 
szkolenia 

 Wykonawca zapewni dla uczestników szkolenia -  dedykowane materiały szkoleniowe (obejmujące 
m.in. skrótowe informacje na temat istoty Planu, hierarchii ważności oraz spójności i kolejności 
wdrażania działań przewidzianych w Planie, a także instrukcję użytkowania bazy emisji).   

 Po zakończeniu szkolenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie podsumowujące 
m. in. informacje o zgłaszanych przez uczestników wątpliwościach i potencjalnych ryzykach 
mogących wystąpić przy wdrażaniu Planu.   
 

 Szkolenie ma być przeprowadzone zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, uwzględniając dokumentację niezbędną do rozliczenia projektu, jak: listy obecności, 
materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, udokumentowanie odbycia się 
szkolenia i przygotowania sali zgodnie z regułami promocji obowiązującym w POIiŚ oraz inne 
dokumenty wskazane w obowiązujących wytycznych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
niezbędne dokumenty do rozliczenia w formie wskazanej w obowiązujących wytycznych. 

 
4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki 
niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów 

 
Działanie informacyjne obejmą co najmniej: 
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 Opracowanie dedykowanego serwisu informacyjnego dla projektu (podstrony internetowej, do 
której link zostanie zamieszczony na głównej stronie gminy) i jego stała aktualizacja w okresie 
obowiązywania umowy; 

 Opracowanie i wydruk plakatów informacyjnych o planie, ze wskazaniem współfinansowania 
w ramach POIiŚ – co najmniej 30 plakatów, w kolorze, w formacie A4 lub A3; 

 Przygotowanie informacji w pliku doc, przed każdym etapem udziału społeczeństwa w 
opracowywaniu planu; 

 Inne, niewymienione działania informacyjne, niezbędne na podstawie obowiązujących 
wytycznych.   

 
Działania w zakresie informacji i promocji powinny być prowadzone i dokumentowane zgodnie z 
obowiązującymi  „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013”, aktualnymi w momencie podjęcia danego działania.  
 
5. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) (jeśli będzie to 
konieczne) 

 
 Należy dokonać uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska potrzebę 

przeprowadzenia SOOŚ dla projektu PGN. RDOŚ może odstąpić od przeprowadzenia oceny. W 
przypadku wymagalności przeprowadzenia SOOŚ, muszą zostać wykonane: 
 Uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, 
 Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PGN, 
 Uzyskanie opinii dla projektu PGN oraz sporządzonej prognozy - organem opiniującym jest 

RDOŚ oraz Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, 
 Zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze, 
 Sporządzenie pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu.  
 
 
I.2. Wszelkie materiały muszą zostać wykonane zgodnie z wytycznymi oznakowania przedsięwzięć 

realizowanych przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 
2013 dostępnymi na stronie internetowej POIiŚ. 

 
 
II. Termin realizacji zamówienia: 
Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.06.2015r. 
 
 
III. Opis warunków udziału w postepowaniu: 
 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 
 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się 
sam lub jako członek konsorcjum należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - co najmniej dwóch 
opracowań z poniższej listy: 

 Program Ochrony Środowiska dla gminy; 
 Program Ochrony Powietrza dla gminy; 
 aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy; 
 aktualizacja Programu  Ochrony Powietrza dla gminy; 
 dokument SEAP, tj. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, 
 plan bądź założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe 
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 aktualizację planu bądź założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe 

 plan bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 
  
Możliwie jest wykazanie wykonania dwóch dokumentów danego typu lub dowolnej ich kombinacji. 
Należy przy tym rozumieć: 
 Program Ochrony Środowiska- w każdym przypadku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.  

Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), jako  opracowanie analizujące wszystkie 
komponenty środowiska  i ich wzajemne oddziaływanie, w tym  oddziaływanie skumulowane. 

 Program Ochrony Powietrza- w każdym  przypadku- zgodnie z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2013r.,  poz.1232), jako program, którego celem jest 
osiągnięcie poziomów  dopuszczalnych substancji  w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

 Dokument SEAP, tj. Plan działań  na rzecz zrównoważonej energii- w każdym przypadku- zgodnie 
z poradnikiem Porozumienie Burmistrzów „ Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej 
energii  (SEAP)”, jako dokument, w którym sygnatariusze  Porozumienia między burmistrzami 
określają w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel w zakresie obniżenia emisji CO2  do 2020r.  

 
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie 
złożonego wykazu wykonanych zamówień i poświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
Zamawiający nie uzna dysponowania wiedzą i doświadczeniem podmiotów trzecich. 
 
IV. Kryteria oceny ofert: cena – 100 % 
 

V. Termin i sposób złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do 17.09.2014 r. w kancelarii Zamawiającego (Urząd Gminy w Skórcu, 
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec). 

 

VI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:  

Damian Sadło – tel. 25 631 28 96 
Wiesława Brodzik – tel. 25 631 28 64 
 

VII. Uwagi: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej z ofert bez podawania uzasadnienia. 
2. Termin związania ofertą musi wynosić minimum 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

w dniu upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. V). 
3. Do oferty należy załączyć aktualny dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę. 

 

 

 

…………………………………………….. 
    (podpis Zamawiającego)  

Załączniki: 
1) Formularz ofertowy, 
2) Wykaz usług, 
3) Projekt umowy. 

 


