EFFECT4buildings

Kraków, 12.02.2019
Zamawiający:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676-10-71-117

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie
elektronicznej oferty cenowej.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa ekspercka w zakresie rozpoznania i
analizy projektów ESCO/EPC w Polsce. Usługa jest realizowana w ramach projektu
EFFECT4buildings. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (ERDF) 1 958 398 EUR w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region
Programme (Interreg B), priorytet 2.2 Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi /
efektywność energetyczna.
2. Zakres zapytania ofertowego:
1. zadanie polegające na identyfikacji i analizie dobrych i złych praktyk w zakresie
realizowanych w Polsce projektów ESCO/EPC w oparciu o zdefiniowane kryteria
dostarczone przez Partnerów w projekcie (załącznik nr 1 do zapytania). W ramach
zadania należy opisać min. 6 przypadków projektów ESCO/EPC w Polsce. Powstały
dokument powinien być opracowany w j. polskim oraz j. angielskim. Termin realizacji
31.04.2019
2. w oparciu o przygotowaną analizę dobrych i złych praktyk w zakresie realizowanych
w Polsce projektów ESCO/EPC oraz doświadczenia z krajów partnerskich projektu
przygotowanie listy rekomendacji do polityk publicznych w zakresie usprawnienia
prawnych i organizacyjnych ram dla realizacji projektów ESCO/EPC w Polsce.
Powstały dokument powinien być opracowany w j. polskim oraz j. angielskim.
Podsumowanie doświadczeń z krajów partnerskich projektu (w formie analogicznej
analizy dobrych i złych praktyk w zakresie realizowanych projektów ESCO/EPC jak w
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zadaniu 1) zostanie dostarczone Wykonawcy przez SGiPM w terminie do 31.08.2019.
Termin realizacji zadania: 31.12.2019
3. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grupy docelowej projektu (zarządcy budynków
użyteczności publicznej, pracownicy instytucji samorządowych odpowiedzialni za
inwestycje z zakresu efektywności energetycznej) na temat zasad realizacji projektów
ESCO/EPC – 3 szkolenia dla w sumie 45 osób. – Zadanie obejmuje: przygotowanie
programu szkoleń, rekrutację uczestników, zapewnienie trenerów, sali szkoleniowej
oraz cateringu, opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników
zawierających opis przykładowych dobrych praktyk. Zadanie realizowane w j. polskim
– do 31.10.2019
3. Kryterium wyboru: cena - 100%.
4. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania
podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
6. Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 25 lutego 2019 r.
do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób
upoważnionych na adres goral.am@gmail.com
7. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Anna Góral tel.
888 907 578, email. goral.am@gmail.com
8. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku
postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
9. Termin związania ofertą: luty 2019
10. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie
jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania
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bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia
w całości lub w części bez podania przyczyny.

Wiesław Misztal
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 12.02.2019r. – formularz analizy dobrych i złych
praktyk ESCO/EPC

DEVELOPMENT CASE DIARY for EPC/ESCO
*Template
1 - Case affiliation
Partner name
Partner number
Case number (X of X)

Title/name of EPC/ESCO case
Location: (place, region, country)
Decision maker/authority
Contact person building owner (case owner)
Title/position of contact person
E-mail:
LEVEL 1-5

Case owner
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Contract with case owner
EPC suppliers' name (ESCO)
EPC Fasilitators' name
Initial situasjon/reason for EPC decision
Goals of building owner
Innovations and client's advantages
Awarding Procedure
Photo(s)

Time schedule procurement process
Type of builindgs
Type of measures
Method and structure of financing
Number
of buildings
m2
Public or private client (PU/PV)
Contract Duration (years)
Project initiated (month/year)
Tender published/intention to invest (month/year)
Contract signed/decition to invest (month/year)
Project implementation (month/year)
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Savings phase started (month/year)
Baseline
in €
Guaranteed
savings in %
Guaranteed Savings in €
Guaranteed savings in MWh/a
Baseline - end energy in MWh/a heat and power
Baseline in PE in MWh/a for heat and power
CO2 reductions in tons/year
Investments in €
Investment subsidy included in total investment €
Achieved savings in % - if available

Lessons learned
- highligh the general lessons learned in the respective
cases (development cases)

*Main benefits to client/case owner
*Added value
*Barriers in establishing EPC project
*Barriers in choice of ESCO
*Risk arising during preparation
phase 0 and 1
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*Risk arising during implementation
*Risk arising in guarantee phase
*Other lessons learned?

Process issues

Short
descriptionn of the process from initiation, via preparation of
project up until the potential launch of the tender
(lauch of tender = decision to invest = success )
Cooperation/Qualitative results

Stakholders input
- EPC Facilitators views/ESCO
- EPC suppliers views
- Energy authorities views
- Municipal assosiations
- ESCO assosiations
- Other NGOs

Combination of tools and intruments
What other tools and instruments were consideres and/or
used when implementing the EPC/ESCO case

*** Financial calculation tools
*** Bundling methods
*** Funding methods
*** Convincing decision makers
*** Multi service contracts
*** Green Leasin contracts
*** Prosumerism

NA
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.02.2019r

WZÓR OFERTY
Dane oferenta:
………………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019 roku przedstawiam ofertę
cenową na usługę ekspercką w zakresie rozpoznania i analizy projektów ESCO/EPC
w Polsce.
Oferta cenowa:

…………………. PLN brutto / słownie ……………………………………………………………… PLN brutto

__________________________________
Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

Oświadczenia:
Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania ww. czynności.
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem
niezbędnym do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru mojej oferty do ich wypełnienia.

__________________________________
Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferent

