
                       Janowice Wielkie, dnia 04.11.2015 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2 

58-520 Janowice Wielkie 

 

II ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Gmina Janowice Wielkie ponownie zaprasza do złożenia ofert w trybie art. 4 pkt. 8 zapytania ofertowego na 

udzielenie zamówienia publicznego, w związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania z powodu złożenia 

ofert przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego. 

 

1. Informacja o źródłach finansowania zadania. 

Przedsięwzięcie nie jest finansowane ze środków zewnętrznych. Gmina na realizację zadania nie otrzyma 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

2. Informacja dla Wykonawcy do zakresu zamówienia 
Wykonawca określając cenę oferty winien wziąć pod uwagę niewielki stopień 
zagospodarowania/uprzemysłowienia, niewielka liczbę mieszkańców oraz małą liczbę podmiotów 
chcących posłużyć się Planem do swoich celów.  Gminy Janowice Wielkie liczy około 4200 mieszkańców, gmina 
wiejska, głównie zabudowa jednorodzinna, prawie w całości prywatna. 6 miejscowości. 5 jednostek budżetowych. 
 
Kilometraż dróg: 

drogi krajowe: 4 200 m 
drogi powiatowe: 28 486 m  
drogi gminne (przejezdne): 40 370 m 

 
Podmioty zatrudniające ponad 25 osób:  

 Zespół Profilaktyki i rehabilitacji w Janowicach Wielkich, 

 Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, 

 Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. w Radomierzu,  

 Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich, 

 Urząd Gminy w Janowicach Wielkich. 
 

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Janowice Wielkie na lata 
2015-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z utworzeniem bazy danych, przeszkoleniem pracowników oraz 
promocją planu. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę następujące działania: 

1) Stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach  
oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy. 

2) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. 
3) Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny na środowisko 
4) Przeszkolenie pracowników urzędu gminy biorących udział w opracowaniu PGN na temat problematyki 

związanej z wdrożeniem i monitorowaniem planu. 
5) Promocja informacji o przystąpieniu do opracowania planu i jego późniejszej realizacji – wybór narzędzi 

należy do Wykonawcy. 
6) Przeprowadzenie niezbędnych konsultacji z instytucjami/organami i uzyskanie opinii/uzgodnień 

wymaganych prawem. 
7) Przygotowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowice 

Wielkie. 
8) Złożenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów w Sekretariacie UG Janowice Wielkie. 

 
Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić do planu gospodarki niskoemisyjnej, w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym, poprawki wskazane przez Zamawiającego, który sprawdzi poprawność wykonania PGN. 

4. Wymagania dotyczące przekazania opracowania: 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie PGN w ilości 2 kompletów wydrukowanych  
i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania 
jego dowolnych części (format doc. - 1 egz.). 



 
5. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2016 r. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

1) W zakresie wiedzy i doświadczenia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,  co  najmniej 3 plany 

gospodarki niskoemisyjnej dla gmin (w tym przynajmniej jedno opracowanie dla gminy wiejskiej).  

2) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: 

Wykonawca składa oświadczenie w sprawie dysponowania specjalistami z zakresu (w załączniku nr 1): 

- energetyki,  

- ochrony środowiska. 

 

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wymaganym terminie następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie woli - wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego.  

b) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z podaniem jego 
zakresu. 

 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wymagamy elektronicznych kopii podpisanych 
dokumentów (w pliku PDF, JPG), zaś w przypadku wybrania oferty wymagane złożenie ich oryginałów. Nie wymaga 
się referencji.  
 

8. Cena 
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu 
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty 
musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz  należny podatek 
VAT. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wartości zamówienia. 
 

9. Opis kryteriów oceny ofert 

cena – 100% 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę brutto. 
 

10. Miejsce złożenia oferty:  

Pocztą elektroniczną na adresy: gospodarka@janowicewielkie.eu, inwestycje@janowicewielkie.eu. 

Wymagane przesłanie oferty jednocześnie na obydwa adresy. Niezłożenie oferty na oba wskazane adresy skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 

 

11. Termin złożenia oferty: do 17 listopada 2015 r. godz. 12 00 

 

12. Warunki płatności: przelew nie wcześniej niż 21 dni od wykonania całości przedmiotu 

zamówienia. 

 

13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Artur Górnicki, Marcin Krzak, nt tel. 757515285 

w. 117 i 116. 

 

14. Inne postanowienia 

a) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny. 
c) Szczegóły wykonania zamówienia określi umowa. 
 
 
 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

/-/ Kamil Kowalski 
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