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          Miasto i Gmina Kórnik        Kórnik, dnia 13.01.2016 r. 
Wydział Funduszy Pozabudżetowych  
             

 
BADANIE OFERTY RYNKOWEJ 

 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych badanie dotyczy wykonania zadania poniżej 

30.000 euro.  
  

ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto i Gmina Kórnik 
pl. Niepodległości 1 
62-035 Kórnik 
NIP: 777-27-17-606 

DANE KONTAKTOWE: 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
Wydział Funduszy Pozabudżetowych 
pl. Niepodległości 1 
62-035 Kórnik 
tel.: + 48 61 817 04 11 wew. 695  
e-mail: fundusze@kornik.pl 

OSOBA DO KONTAKTU: 
Kamila Pawłowicz - Rolnik 

 
 

PRZEDMIOT OFERTY 

 

Opracowanie audytów energetycznych oraz audytów oświetleniowych dla budynków:  

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kórniku oraz Szkoły Podstawowej w Radzewie. 

 

 
1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz audytów oświetleniowych 

budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kórniku oraz Szkoły 

Podstawowej w Radzewie.  

 
2. Zakres zamówienia: 
Audyty energetyczne powinny zawierać: 

 szczegółowy projekt inwentaryzacji budynków wraz z inwentaryzacją przegród (ściany, 
stropodachy, mury fundamentowe i piwnic, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna), 

 projekt budowlany termomodernizacji w/w budynków – koncepcję do założeń w audycie, 

 ocenę i analizę stanu instalacji c.o. i wodociągowej wraz z kotłownią – niezbędną do założeń  
w audycie, 

Audyty oświetleniowe powinny zawierać:  

 ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia ze wskazaniem możliwych do realizacji 
przedsięwzięć modernizacyjnych,  

 zakres, parametry techniczne i ekonomiczne wraz ze wskazaniem rozwiązań optymalnych  

w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.  
 

3. Wymagane warunki i termin dostawy: 

 dostarczenie audytów energetycznych oraz audytów oświetleniowych w 3 egzemplarzach  
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD do siedziby Zamawiającego,  

 termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
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4.  Sposób obliczenia ceny 

 
Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą opracowanie audytów energetycznych oraz 
oświetleniowych zgodnie z podanym w punkcie 2 zakresem zamówienia, wykonanie i dostarczenie 
przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.  
Kwota w ofercie musi zostać podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako 
wartość brutto (z VAT) oraz wartość netto (bez VAT).  
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 
 

Termin i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego badania.  
 

2. Ofertę należy składać w terminie do 29.01.2016 r.  
 

3. Oferty można: 

 składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku  
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik;  

 przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego; 

 przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze@kornik.pl  
 
 
Dostawa przedmiotu oferty / dane do faktury: 
 

Dostawa przedmiotu oferty Dane do faktury 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik  
Biuro Obsługi Mieszkańca 
osoba do kontaktu w sprawie oferty:  
Kamila Pawłowicz - Rolnik 
061 817 04 11 wew. 695 

Miasto i Gmina Kórnik, 
pl. Niepodległości 1 
62 – 035 Kórnik 
NIP: 777-27-17-606 

 
 

 


